Af en Degns Liv og Levnet.
Meddolt af Pastor Grove-Rasmussen.

,,:ftIineErindringer

optegncde i Aaret 1832."

Mine Eftermamd i Hes elager Degnekalc1
onsker jeg Lykke og Velsignelse, og at de maa
leve et saa fornoiet og tildels sorgfrit Liv, soru
jeg nu hal' levet del' i 43 Aar.
Holck

"I Haab

om, at mine Eftermrend i Hesselager Degnekald
kjeerligen ville min des den Mand, der saa utreettelig og uegennyttig har arbeidet og sparet for at kunne gavne dem, og at
altsaa enhver liden og ubetydelig Omsteendighed i mit ikke
korte Liv vil more dem, optegner jeg her det vigtigste af det,
del' er madt mig, bedende at denne Bog maa gaa j Arv og
anses som et Inventarium ved Degnekaldet.
Med Rette kalder jeg det "mine Erindringer", da det forst
i mit 66de Aar er faldet mig ind at optegne lidet af det, jeg
kan erindre. - At jeg har kunnet udeve den store Kunst at
anse mig selv for et saare lykkeligt Menneske, saavel i min
huslige Stilling, der ikke var den heldigste, som i mit byrdefulde og meisommelige Embede, derfor takker jeg Gud, der
har givet mig et lykkeligt Helbred, et let Sind og et heldigt
Temperament, og ingenlunde sigel' jeg med den gamle Jakob
(1 Mosebog 47 Kap.): "Faa og onde have mit Livs Dage
veeret!" Men af Hjrertet udbryder jeg med Digteren: "Vi
teelle Sorgens 0ieblikkej men Livets glsedelige Timer - hvorfor
teener man dem ikke?" Saa teenker jeg endnu i mit 66de
Aar. Og harmer jeg mig end, efter 46 Aars Forleb, ved at
nedskrive mit Levnet, over den Uret og den skeendige Kabale,
useum. V.
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der hindrede mig fra, efter Fortjeneste, at blive Student med
Udrnserkelse til Examen artium, saa har jeg dog den Trest,
at jeg er blevet et gavnligt og udmeerket Menneske i min
Stilling; thi hvilken Prsest e11er Degn i Danmark hal' i saa
lidet et Levehrad udrettet saa store Ting og arbeidet saa
utrretteligt og uegennyttigt for Efterkommere, hvoraf jeg ikke
kjender en eneste?
Jeg er fadt den 7. Novbr. 1766 i Nyborg Bys MeUemgade,
ligeoverfor Kirkegaarden i den Gaard, som nu er opbygget af
Grundmur og tilherer Vognmand Ca rstensen.
Jeg anmrerker
Stedet saa neie, fordi dets Beliggenhed upaatvivlelig bestemte
mit Livs Bane, eller at jeg kom i den Latinskole, som da
holdtes der i den Bygning, del' siden blev solgt og nu er et
Magasin ved Kirken. Min Fader var en saare retskaffcn og
serlig Mand, ved Navn Ole Holck, og min Moder Margrethe
Je r g e n s e n , begge fadte i Dyrehaven ved Nyborg. I 9 Aar
tjente hun som Stuepige og Husholderske i Frerup Prtestegaard, og i al den Tid yare de forlovede, uden at se hinanden mere end en Gang om Aaret. Han kjebte nu OJl1meldte Gaard i Nyborg, hvorfra han foer som Skipper, da
han ikke maatte faa sin Faders Hus i Feeste af daveerende
Baron, medmindre han vilde aflsegge Navnet Holck, det han
ikke vilde. Dette I avn havde hans Fader, som boede ligeoverfor Holckenhavn, antaget, fordi del' paa den Tid val' ikk~
mindre end tre Skipp ere, alle med Navnet Hans Nielsen Dyrhauge, hvorudover den ene ofte bred den and ens Breve. Min
Faders Farfader skal have veeret en Nordmand, og hans Kone
en Fyenbo. Min Moders Morfader var en god serlig Jyde og
hans Kone en Tysker eller Holslener, og heiere gaar min
Stamtavle eller Sltegtregister ikke op i Tiden. Men denne
Komposition af flere Nationer tilskriver jeg min Virksomhed;
thi man ved, at det er godt at krydse Racerne, men og tillige
min Ustadighed, del' aldrig tillod mig at blive lsenge ved en
Beskjteftigelse; saaledes har jeg med Liv og Sjeel snart veer t
Fisker, Fuglefanger, Dreier, Snedker, Maler, Gartner, Bonde,
Skoleleerer og for Tiden Blornsterelsker.
Men saa snart jeg
hal' bragt det til nogenlunde taalelig Feerdighed, har jeg taget
fat paa et andet. Jeg var eneste Barn; thi en reldre Broder
blev kun 12 Uger gammel, og en yngre Sester dade strax
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efter Fedselen i mit syvende Aar. Indtil da sad mine Forseldre i god Velstand og havde et betydeligt Brtendevinsbrtenderi, hvis Produkt min Fader afsaUe med Fordel i Norge.
Men da han kom til at fare en stor Galease for en Madam
Thygesen i Nyborg, gjorde mine Forreldre i Penge Alt, hvad
de kunde undvtere, for fra England, hvortil Galeasen val'
bestemt, at forsyne sig med Stentoi og andre Manufaktur- og
Fabrikvarer og anleegge en liden Butik. Men Skibet kom
ikke lrengere end til Fladslrand, nu Frederikshavn, hvor det
i en Orkan i den merkeste Nat blev overseilet af en svser
engelsk Brig, del' tilligemed de andre i Havnen liggende Skibe
val' drevet 10S, og neppe fik min Fader og Folkene Tid til at
redde Livet. Han mistede alt det, han havde medtaget, sin
Renom e , og det, som val' veerre , sit Mod; thi han vilde
aldrig mere lade sig overtale til at fare noget Skib, uagtet
det flere Gange blev ham bud en , men foer siden som Lods
eller simpel Matros. Mine Forteldres Omsteendigheder forveerrcdes nu Aar for Aar; thi hans Retskaffenhed tillod ham
ei engang at begaa noget Undersleeb ved Tolden, og derfor
kunde Brtendevinstaiet , der dog ellers pleier at kunne fade
sin Mand, ikke udrede de sveere Renter af den store Gaard.
Han sagde ofte til mig: n ViI Du trsede imine Fodspor og
gaa eerlig og redelig igjennem Verden, da kommer Du til at
gaa fattig i Din Grav." Imidlertid har jeg dog i min Stilling
bragt det temmelig vidt, som det Falgende viI vise, uagtet jeg
ter krseve Gud til Vidne paa, at jeg ikke med mit Vidende
og Villie eier eller hal' eiet en Skilling, som jeg er kommen
uredelig til. - I Pogeskolen val' jeg et rent Orakel for min
stserke og hurtige Hukommelse, da jeg kunde memorere hvilket
Vers i Psalmebogen, det skulde vsere, naar min Leeremoder,
som havde sin Speg deraf, repeterede det tre Gange for mig,
som var hendes Yndling. I Borgerskolen gik det ligeledes,
hvad der angik Hukommelsen, saare herligt ; men med Regningen vilde det ikke ret gaa. Leereren, en gam mel Holstener,
ved Navn N iss en, havde leenge veeret treet og meet af de
fire Skillinger, som Lerdagen bragte ham for Ugens Meie, og
tog sig det derfor temmelig let. Med de ubeneevnte Tal gik
det temmelig godt, men da jeg kom til: En Mand er bortskyldig: (se Cramers Regnebog) og ikke fik Anvisning til at
19·
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gjore Rd. til Sk. og Sk. til Mk., stod Forstanden stille, og
det gik rent i Staa. Ulykkeligvis var del' i en Krog indentor
Daren en trekantet Hylde til at leegge Hatte og Huer paa,
og den, der kunde faa denne Plads, var sikker for, at den
gamle Mand ikke kreb derind under og eftersaa Tavlen.
Denne Plads vidste jeg at bemregtige mig. Men da min Fader
saa om Lerdagen det samme Stykke paa Tavlen som om
Mandagen forud, mente han, at hans fire Skillinger yare ilde
udgivne, og satte sig da for at leere mig selv at regne; men
da han var temmelig kolerisk, og jeg engang ikke kunde
huske, hvormeget 4 Gange 9 var, fik jeg en saa drei Lus ing
paa min grenne Plydses Hue, at min Hornkrumkam gik i tre
Stykker, og jeg tumlede om. Han meerkede da nok, hvor
lidet han duede til Lserer, og Informationen opherte. - Paa
den Tid jeg ned den uheldige Information i Regning af min
Fader, var jeg alt en stor Dreng, ntesten 11 Aar gamrti I:
Mine Forteldre yare hel raadvilde, hvad jeg skulde appliceres
til. Til Seen maatte jeg ikke komme for min Fader, og til
et Haandveerk syntes jeg ikke at yttre nogen Lyst. En Morbroder havde jeg, som vilde give mig en ny Kjole, naar jeg
vilde veere Skrtedder. Havde jeg paa den Tid set en Skraidder
Fridsch
i Nyborg, en Busch eller Greve i Odense, havde
det maaske ladet sig gjere. Men Byens Hofskrredder A! b r e c h t
L iIi e gik ved Krykker, og derimod protesterede jeg af alle
Krsefter. Jeg bar allerede anmeerket, at min Faders Gaard
laa ligeoverfor Kirkegaarden, hvorpaa jeg daglig saa med
Bedrevelse eg Misundelse de latinske Drenge at tum!
ig,
~den at turde blande mig i deres Laug. Del' val' nernlig
nedsat en betydelig Del Kalk til Kirkens Reparation paa
Kirkegaarden ligeoverfor min Faders D0r, og paa Kalken n
stor Jordforheining ; et Parti skulde forsvare denne, og et
andet bestorme Kapitolium, saa kaldtes det, Mangen god Yen
gik der bagleends ned paa sin Hals, og rnangt et Kjoleskjed
afreves. Skolen havde den Gang ikke over 16 Disciple, og
Rektor Tor n 0 e 1), som nylig var kommen dertil, enskede
gjerne at faa flere. Hans Fader, den gam Ie Klokker Tornae,
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var mine Forteldres Nabo og kom nresten daglig i vort Hus,
naar min Fader var hjemme, for at politisere, fortrelle K1'0niker og forklare Johannes' Aabenbaring, hvormed de havde
saare travlt, og naar han var borte, for at forteelle min Moder
Bynyt. Ham var jeg da fra den danske Skole, hvor han
katekiserede hver Onsdag Eftermiddag, bekjendt som en Katekismushelt; og da han nu traadte ind en Dag til min Fader
med det Spergsmaal: om han ikke vilde have Hans i den
latinske Skole, saa jeg Veien til Kapitolium og til Himlen
aaben, og begyndte strax at tigge og bede, at jeg maatte
komme der. Del' blev nu debatteret pro og contra, og
Klokkeren paatog sig at jeevne den ferste Vanskelighed ved
at skjeenke mig en gammel sort Kjole, som val' en Nedvendighed, da Disciplene den Gang bestyrede Sangen i Kirken.
Min Fader blev nu henvist til Rektoren, og del' gay han atter
et Bevis paa sin sunde Forstand, idet han tog det Lefte af
Rektoren, at han efter et Aars Forleb skulde sige ham, om
jeg due de til Bogen, at jeg i modsat Fald kunde blive anbragt
til noget andet og ikke spilde min Tid del'. Den 7. Juni 1778
aabnedes da Visdommens Tempel for mig, og jeg blev Skolens Fux.
Efter Examen kom del' ikke mindre end oUe paa en Gang
i Skolen, aile maadelige Hoveder, hvoraf de fern, efter at have
spildt flere Aar del', igjen maatte forlade den. Det val' en
stor Lykke for mig, at jeg havde et lidet Forspring for Disciplene, saa jeg ei kunde bin des til dern, men maatte 1 se ene.
Hereren , saa kaldtes den Gang Adjunkterne,
den gamle
F ab e r 1), som nok i mere end 40 Aar havde smedet og hamret
paa de uvorne Drenge eller Bagbeester, som han kaldte dem,
gay sig ei den Uleilighed at oversastte eller opleese for os;
men sagde blot: .Derfra og dertil l", overladende til os selv
at sage den fornedne Hjeelp, At jeg blev hans Yndling og
mod al Skik expederede denne Klasse paa to Aar med al
Honner og fik et Forspring af to Aar for dem, som sex Uger
efter mig kom j Skolen, kan jeg takke mit hurtige Nemme,
den omtalte Spore og min lEresf0lelse for, thi da jeg havde
vssret temmelig indskrrenket og forkuet af min Moder i min
~

,1) Thor .Faber blev c. 1780 Degn i Rudkjobing.
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Barndom, forstod jeg ei at haandtere Bolden og Keglebostelen
som de andre og blev da undertiden kaldt et Fee. Derover
blev jeg gjerne hjemme, lteste dygtig, og heevnede mig da
paa de andre i Skolen med samme Karakter, naar de ikke
kunde deres Lektier; men Hoveddrivfjederen val' dog upaatvivlelig Frygt for Hug; thi lykkelig- eller ulykkeligvis fik jeg
de ferste og eneste fire Haandtag af min gamle Fader, fordi
jeg ikke i Juleferien havde Isert de fire ferste Blade i Syntaxii
med Exempler, hvilket var en Umulighed, da jeg endnu ikke
havde Isert at sege Subjekt og Prtedikat eller at tage i Orden,
som man kaldte det ; og disse fire fik jeg just om Mandag
Eftermiddag, strax efter at der val' holdt en Snebataille paa
Kirkegaarden, og Smerten i de af Kulde ophovnede Htender
val' saa umaadelig og treengte ligesaa dybt ind i Blodet som
Frygten for min Faders Tamp. Ja, jeg t01' neesten sige med
Vished, at jeg uagtet min store Flittighed vist aldrig gik i
Skole nogen Morgen, uden at jeg jo barnlig og inderlig bad
Vorherre at hjeelpe mig vel ud af det, og jeg misundte sandelig
ikke sjtelden Skrsedder- og Skomagerdrengene,
naar de gik
og lukkede Vinduesskodder op om Morgenen eller feiede udenfor Deren, idet jeg mente, at naar de havde forrettet det,
kunde de i Ro og Mag, uden Frygt for Hug, sidde hele Dagen
paa Vterkstedet, medens jeg aldeles ikke vidste, iseer i everst
Klasse, hvor det ganske beroede paa Rektorens gode eller
slette Lune, om jeg slap vel af med mine Lektier.
Efter tre Aars Forleb kom jeg i Mesterlektien. Idette
.Aar 1784 dade min gode og retskafne Fader. Han kom sund
og frisk hjem fra sin sidste Reise i Novbr. 1783 og dade allerede af en galopperende Svindsot den 2. Febr. 1784, uaglet
han val' af en robust og strerk Legemsbygning og aldrig havde
veeret syg. Formodentlig forstod Lregen ikke hans Sygdom.
Denne havde han enten paadraget sig ved Forkelelse , den
han let kunde faaet i den sildige Aarstid; han havde nemlig
i sin Ungdom, endog efter at han var bleven gift, veeret plaget
af en saa voldsom Kolik, at han flere Gange var som dad i
hele Timer. En gammel norsk Skipper, som besegte ham,
forsikkrede ham, at han aldrig skulde faa den oftere, naar
han vilde lade veere at klippe sine Negle eller skifte Linned
Tirsdag, Torsdag og Sondag: og hvad enten det nu val' Troen,
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eller som jeg tror en Forandring i hans Konstitution, der just
paa den Tid indtraf, han blev virkelig fri for denne Sygdom;
men om han som Semand blev nok saa gjennembladt, kunde
Ingen overtale ham til at tage Tart paa beneevnte Dage. Efter
hans D0d solgtes Gaard og Bohave, og min Moder beholdt
nteppe det Nedvendige. I denne Stilling vilde det veeret umulig
for hende at kleede og fade mig; men jeg fik strax en Dags
Kost om Ugen hos syv af de bedste Familier del' i Byen, og
da jeg leeste et Par Timer om Aftenen for nogle af Tornaes
Elever, rige Folks Bern fra Danmark, Norge og Vestindien,
hvoraf han havde ikke mindre end 21 i Huset, saa fik jeg
derved de nedvendige Klseder, Aaret efter, 1785, blev jeg
atter ved Examen flyttet ovenfor P. Wi Ihj elm, en fattig
Discipel fra Faaborg, som havde vseret et Aar i Klassen fer
jeg. Men dette val' mig meget imod; lhi da han spiste omkring i Byen ligesom jeg, maaUe han derover here ilde, hvor
han kom, og jeg frabad mig denne £1'e, men jeg maatte
adlyde. Han val' et godl Hoved, men seerdeles doyen og
skjedesles. Jeg leeste nu med ham det sidste Aar og tvang
ham til at vsere flittig, saa at han tilligemed mig leeste ei
alene del Befalede, men endog det, del' lrestes til for at vorde
udmterket, saa at han endnu sigel': n Havde Du ikke vreret
saa streng en Mentor, val' jeg neeppe bleven Student, mindre
Preest." Han kom til Langeland, hvor Greven fattede Godhed
for ham, forflyttede ham flere Gange, endelig til det store
Snede Kald; men den samme Uorden, som herskede i hans
Studeringer, hal' stedse vist sig i hans Finanser.
Jeg var nu Dux i Skolen. Denne havde paa den Tid ret
begyndt at florere, da del' hvert Aar blev en eller flere udmserkede. Rektoren drev Alting ved Frygt, enten for Skjrend
eller Bank; thi han havde Byggelyst og kunde ei veere fra
Haandvterksfolkene, saa han som oftest ikke kom paa Skolen
ferend 1(1 eller 1/2 Time fer Skoletiden var ude, og da hed
det gjerne, naar han val' i godt Lune: nHvorlangt have I?"
nJa, I kan det vel nok?" hvortil naturligvis svaredes Ja! eller
naar Hovedet ikke stod ret, som var altfor synligt ved hans
Indtrsedelse i Skolen, begyndte han nseppe at here en Lektie,
inden han kastede Bogen hen ad Bordet og raabte: n Kalde I
det at lrese? det er Vorherreded Skidt, om igjen!" Han fulgte
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Hr. Fabers Methode: nderfra og dertil".
Men at gjere os
oprneerksomme paa det Skjenne hos Klassikerne e11er danne
Smagen ved at laane os en e11er anden god Bog i Modersmaalet, det tillod Tiden ham ei, og maaske havde han selv
ingen Sands for det. - Jeg val' som i Pogeskolen min Leeremodel's, saa her hans udmeerkede Yndling. - - 1786 blev
jeg dimitteret med dette herlige Testimonium I), del' tydelig
nok sigel', at jeg havde fortjent del.
Jeg tilligemed ommeldte Wilhjelm og La r s HoI t reiste
nu fra Nyborg den 27. August. Ulykkeligvis fulgte Rektoren
os til Kjebenhavn, hvor han fortalte mig, at han havde sagt
til gamle Baden
og Nic. Kall, da de spurgte: nom han
havde Nogen, som skulde indkaldes? na t han i A ar h a v d e
En, som han ikke vilde s p e r g e om, om han maatte
blive in d k a l d t." Dette Brovteri havde for mig de ulykkcligste Felger. Den 8. Septbr. yare vi til Examen artium og
jeg fik for Astronomi Laud, for Theologi Laud X, tilligem d
en Kompliment af Hornemann, for Historie og Geografi, hvorunder literter Historie og den gamle Geografi, Laudabilem,
som betydede 2 X X. For Grtesk Laud X. Men nu kom
Nic. Kall og Jacob Baden, og uagtet jeg fik to Steder i Genesis
og et Sted i hver af de andre fire Mosebeger, og stadte i t
Ord, fik jeg dog kun Laud, men ingen Udmeerkelse. Gud ved
bedst, hvormange vaagne Nrelter jeg havde anvendt paa at
leere demo - Tornee , som var tilstede, men skulde reise
Dagen derpaa, paalagde mig, at jeg skulde gaa til dem og
sparge, hvorfor jeg ei fik Udmeerkelse ; men dertil havde den
forkuede usle Skoledreng intet Mod. Men offentlig burde jeg
have spurgt derom for hele Auditoriet; thi jeg havde redig
fortjent det; thi min Dagbog viser, at jeg kort fer Examen
repeterede de fem Mosebeger paa otte Dage. Dog det bl v
ikke derved. Jeg havde dog endnu 4 X, som Faa det Aar
erholdt. Ved Censuren foreslog derfor de andre Professorer
mig ihlandt Nobiles; men uheldigvis var A brah am Ka l l , af
hvem jeg havde 2 X, ikke til tede og havde overladt sine
Poster til sin Broder, den omtalte uretfserdige Nicolai KalI,
som erklserede , at han ikke kunde sam tykke deri, d a han
1) Forf. gjengiver det baade paa Latin
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i k k e v ids t e , h v a d han s B rod e r s dum meN
a r r es t reg e r, (et saadant Udtryk, mener jeg, viser noksom, at
han havde foresat sig, at vise min Rektor, hvad han kunc1e
gjere),
betydede,
han kunde jo skrive som de andre,
og
saaledes
blev jeg Nr. 4 iblandt Laudabilisterne,
i Steden for
at vsere indkaldt.
Dette hal' jeg af den sanddru og retskafne
Professor R i i s b r i c h, der val' min private Preeceptor, og for
hvem jeg beklagede
mig over denne Tilsidesrettelse
da jeg
vidste, at En fra Bergens Skole, som kun havde 3 X, blev
udmserket.
Saaledes
havde disse to Msends Uretfrerdighed
betydelig
Indflydelse
paa mit Livs Bane, thi Riisbrichs
troskyldige:
"Det skal De saamrend ikke bryde Dem om, thi vi
ved nok, hvad De kan alligevel," kunde ikke oprette mit synkende Mod, eller forsone mig med dern, del' havde styrtet
mig fra den Heeder, jeg vidste, jeg havde fortjent.
Da min
Rektor Aaret efter bebreidede
dem det, oprettede de det fuldeligen ved at overese den eneste, som i dette Aar deponerede
fra Nyborg Skole, med saa mange X, at han blev qraiiaruni
actio eller den anden iblandt Nobiles. Men han udmserkede
sig siden selv som et segte pinqve inqenium, der Aaret efter
nser var blevet rejiceret til Philosoficum,
tog den om Aaret
efter og bragte det til et usseIt Haud illaud, og efter 7 a 8
Aars Lsesning til Attestats
til samme Karakter.
Da jeg i
Sprogkundskab
eller rettere Glosevisdom
ofte havde felt mig
min Rektor overlegen
og leest saa megeL i Skolen paa egan
Haand, som det hed, hvad Under, at jeg da foragtede disse
gamle Karle og bildte mig ind, at jeg som en eegte Auiodidact nok kunde lrese til anden Examen uden dem paa Landet j
og da del' var kun faa Penge i Kassen, (mit hele Stipendium
fra Skolen val' kun 30 Rd., og ingen Udsigt aabnede sig for
mig til at tjene noget), tog jeg imod en mig i Svanninge
Lilbuden Kondition hos Preesten, Hr. Clausen, paa 30 Rd., som
han dog forheiede til 40. Forinden
var jeg neer kommen W
Vestindien.
To af Tornees Elever yare Senner af en Agent
Woo d, hvem Pengeomstrendigheder
tvang
til at forlade
Kjebenha vn og medtage
Sennerne.
Til disse enskede
han
en Lterer, og da de holdt meget af mig, bade de Faderen at
antage mig. Han val' ogsaa villig dertil, Lannen var antagelig
og fri Tilbagereise,
men ingen fri Doktor, og det vilde gamle
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Riisbrich endelig, jeg skulde betinge mig, da den ferste Sygdom, jeg faldt i, kunde koste mig mere, end jeg kunde fortjene i to Aar. Agenten derimod mente, at jeg ikke blev syg,
naar jeg vilde Ieve ordentlig j og da Reisen skulde gaa saa
hurtig for sig, at jeg blot kunde underrette min Moder om,
at jeg var borte, begav jeg det. Forresten synes det, at
Skjeebnen eller en heiere Haand, der styrer, ordner og led r
Alt, ikke har villet, at jeg skulde blive i Kjebenhavn.
Tornsa
havde anbefalet mig lil Professorerne Riisbrich og D. J. Wand ah I j gjentagne Gange var jeg hos dem om Timer eller Huskondition, men det havde hidtil ikke vreret dem muligt. Da
jeg BU havde besluttet at reise, anvendte jeg mine faa Penge
til at gaa paa Komedie. Jeg saa flere af Holbergs Stykker:
Erasmus Montanus, Jean de France, Didrich Menschenskr k
og nogle andre. Dette, at kunne saaledes fremstaa og more
flere hundrede Mennesker, fandt jeg saa interessant og b hageligt, at jeg sikkert, dersom jeg havde havt Valget imellem
at veere Akter eller Bi kop, havde modtaget og foretrukket
det ferste. Lykkeligvis havde jeg ingen Adgang til Rahbek,
Heiberg eller nogen af Aktererne ; thi jeg var sikkerlig blev n
antaget ved Theatret, hvortil den gang ikke fordredes saameget som nu ; thi jeg havde, som meldt, en ypperlig og
hurtig Hukommelse, et saare beieligt Organ, saavel til Sang
som til Efterabelse af andres Udtale, Lethed og god Figur.
Men jeg havde sikkerlig, om jeg endog en Tid havde vundet
Bifald og gjort Lykke, ikke tilbragt mit Liv saa roligt og bebageligt som i Hes elager, da selv nu Dr. R y g e og saamange
andre have maatlet preve de Chikaner, som Theaterlivet
medferer. Jeg gik bestandig paa anden Pladsloge, men den
sidste Aften, jeg var i Kjebenhavn, vilde jeg se Stykket fra
Parterret.
Saasnart jeg havde faaet Plads, spurgte min Nabo,
en Justitsraad Pontoppidan,
med hvem jeg havde spist hos
Kaptain Ban g i Nyborg og fulgtes med over Bseltet, bvordan
det gik mig, hvortil jeg svarede : .Kun maadelig, i Morgen
reiser jeg til Fyen for at konditionere."
.Det maa De ikke,"
svarede han, •thi derved kommer De ud af Deres Tur," og
da jeg angav, at det val' en Nadvendighed, da jeg ingen Kendition kunde faa, sagde han: .Den vil jeg skaffe Dem iMorgen,
og det en god." Men jeg mente nu, at jeg ikke kunde bryde
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det Proosten givne Lefte.
Var jeg nu tidligere kommen til
at tale med denne Mand eller havde vendt mig til ham i
Stedet for til de orntalte Professorer,
da vilde formodentlig
hans fornuftige Raad, Veiledning og Hjeelp have opmuntret mig
og bragt mit Sind paa andre Tanker, og min Rektors Ferventning var da maaske gaaet i Opfyldelse,
thi omtalte Kaptain
Bang har siden sagt mig, at del var hans Plan, at jeg, naar
jeg val' blevet fterdig ved Akademiet,
skulde fulgt hans S0n
Hofman-Bang
til Hofmansgave
paa hans Udenlandsreise.
Sed ic non [uii in fatis. En anden synderlig Bane aabnedes
for mig allerede i min Skolegang,
den jeg hal' glernt at forhelle.
General Kr e b e r s Regiment,
som siden gik ind, laa
paa den Tid i Nyborg.
Min Vei til og fra Skolen gik daglig
forbi Generalens Vinduer.
Formodentlig
saa den gamle Kriger
i min muskulese
ygning, ordentlige Paaklsedning,
og ister i
mjt smukke, hvide og tykke Haar, med hvilket ingen af alle
Regimentets Piske, selv de forlorne, kunde maale sig i Leengde
og Tykkelse,
den stserke, udholdende
og peene Soldat.
Han
satte derfor en Volonter Sehested
fra Jylland,
med hvem
jeg havde nogen Omgang, ud paa at overtale mig til at tage
den rede Kjole; men det vilde ikke lykkes ham.
Faa Dage
fer jeg skulde reise til Akademiet,
rnadte han mig selv paa
Volden og spurgte, om jeg nu skulde til Kjebenhavn,
om jeg
havde noget at reise for, om jeg ikke havde Lyst til at veere
Soldat.
"Man skal serge faderligt for Dem; efter et Aar som
Underofficer
kan De sikkert vente at blive Officer, da der
Ingen er paa A vantage."
Da jeg takkede, men yttrede, at jeg
havde ingen Lyst dertil, sagde han:
.Hvorfor
ikke? det er
dog bedre at blive en bray Solclat end en fattig Student og
komme til at gaa om og tigge."
Dette stedte og fornterrnede
den i Aanden
allerede
indkaldte
Student;
jeg bukkede
og
sagde:
.Det behever ingen Student, uden det er hans egen
Skyld";
og dermed val' det forbi.
Havde jeg modtaget hans
Tilbud og val' bleven i Tjenesten,
val' jeg nu vist Major om
ikke Oberst efter 46 Aars Forleb,
Men om lykkeligere?
Imidlertid var det saare urigtigt saaledes at ville lokke et ungl
Menneske ud fra £rens
Bane, som laa aaben for ham.
Dog
jeg ved jo ikke, om han vii de strax havt mig i Tjenesten
eller tilladt mig at blive Student.
Nuvcerende Kommandant
i
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Nyborg, Generalmajor Staffeldt,
val' dengang Sekondlieulnant i samme Regiment, hvoraf ses at foranfarte formente
Avaneement ikke er for heit regnet.
Jeg forlod Visdommens Tempel i Oktober, og kom til
min Rektors og Fleres store Misforneielse tilbage til Nyborg
og tog til Svanninge ved Faaborg, hvor jeg tilbragte halvandet Aar til den Iste April 1788. Jeg svedte der imeJlem
Stunder over Philosophien, som dog ikke val' stort bevendt,
da jeg over den feil lagne Udmeerkelse havde tabt al Lyst til
Studeringer.
I Svanninge morede jog mig imine Fritimer
med at skyde, fiske og fange Fugle og fik mig en Kjeerest
i Prtestens eeldste Detter: men da hun kom ud at konditionere,
og jeg i Trrette med Maderen, tvang denne hende til at skrive
mig til, at Forbindelsen skulde vrere ophtevet og jeg saaledes
frio Prresten var Herrnhuter, ag hvad Under om jeg, del'
aldrig i min Skolegang havde hart en Prrediken elIer teenkl
over Theologien, uagtet jeg havde Laud. og X for den, blev
ganske inddrukken af hans Prtedikener og denne sanseJige
Leere og besluttede at drage til Christiansfeld, og da jeg ikke
vidste, hvormed jeg skulde fortjene mit Bred, men havde
hart, at del' brugles en Del holstenske Benderkarle til at stebe
Lys, mente jeg, at jeg vel nok kunde bruges dertil. Men da
jeg kom i Trtelte med Madamen del', del' sorn de fleste Sted r
styrede Manden, saa fomrermede han -, endskjent han eller
rigtig skjennede paa den Fremgang hans fire tungnemme
hovedlese Drenge gjorde, mig aaledes, at jeg harte at
kjende Manden til Skade for Lysesteberierne, sagde op g
reiste derfra den 31. MarLs, som val' Ierste Paaskedag, for at
tage til Kjebenhavn : thi Leesningen af Holbergs Levnedsbeskrivelss havde igjen opvakt en Smule Lyst og iErgjerrigh d
hos den theologiske Lysesteber.
Ved min Ankomst til Nyborg, hvor jeg vilde opholde
mig nogle Dage hos min Moder, Lraf jeg min fordums Meddis eipel Be eh, sam raadede mig, da jeg kun havde faa Penge
at ligge for i Kjebenhavn at blive i Nyborg til Pintsedag, da
jeg sagtens, sagde han, kunde faa den Examen i Julimaaned ;
thi Philologikum brugtes da ikke, som forst blev befalet 1790.
Han paatog sig at lese de svsere Knuder med
etc. og
leeste hver Aften med mig, og saaledes gik Tiden til Ugen
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fer Pintsedag.
Da viste han mig en Aften et Brev, han havde
faaet om Hesselager Degnekald fra sin Familie, som raadede
og formanede ham til at sege dette non plus ultra Degnekald. Han spurgte, hvad jeg syntes derom, hvortil jeg svarede, at det kom jo an paa, hvad han syntes om det; og da
han spurgle, om jeg ikke vilde have det, bemegtede jeg det
in totum, da man forleengst havde tilbudet mig [orup Degnekald og jeg, da jeg var i Svanninge, godt kunde have faaet
Horne, som havde Ord for at veere et af de sterste her i
Landet. Neeste Aften sam me Afhandling og samme Resultat.
Den tredie Aften kom det atter paa Bane. Han mente, jeg
burde sege del, og da jeg spurgte, hvorfor han da ikke vilde
have det, sagde han, det vidste han ikke, men vilde jeg tage
del, saa vilde han sage det ferste Degnekald, der blev ledigt.
Jeg begyndte nu at overveie, at jeg kun havde faa Penge at
ligge i Kjebenhavn for, og let, ifelge mit Temperament, kunde
geraade paa Afveie; men iseer virkede den i Svanninge inddrukne faste Tro til Forsynets Bestyrelse. Jeg besluttede da
at sage det, fuldkommen overbevist om, at jeg ikke fik del,
dersom det ei var Guds Villie, menende tillige at, da det alt
havde veeret ledigt i nogen Tid, var det vel alt givet bort.
En yndig Foraarsdag den fernte Mai begav jeg mig da
paa Veien paa Apostlenes Heste; og for at Ingen skulde faa
at vide, hvor jeg vilde hen, og at jeg havde segt el Degnekald, spurgte jeg Vei fra By til By; men opdagede paa den
Reise, at man ei med Sikkerhed kunde slutte fra Kirke til
Preest ; thi da jeg i Frerup spurgte Vei til 0x ndrup, og en
Mand, som fulgte mig ud af Byen, viste mig Kirken og
spurgte, hvem jeg vilde besege i 0xendrup, svarede jeg:
"Prresten. u "Han mener vel Prsesten i Langaae i" sagde han;
"thi i 0xendrup er del' in gen. " "Dei forstaar sig," sagde jeg,
"men jeg skal jo dog igjennem 0xendrup?"
"Nei, det behaves ikke," sagde han, "jeg vil vise ham en Gjenvei til Langaae." Lidt red blev jeg sagtens over min Feilslutning; men
svarede, at jeg heIst vilde felge Kjereveien, og skyndte mig
at sige Farve! og lraskede af. Ved Middagstid kom jeg til
I-Iesselager og segte Prrestegaarden.
Saasnart jeg traadte ind
i Gaarden, sagde Prrestekonen, som ogsaa raadede der: .Der
kommer en, viI han sage Degnekaldet, skal der ingen anden
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have det." At hun saaledes kunde faUe gode Tanker om
mig ved blot at se mig igjennem Vinduet, har jeg aldrig
kunnet glemme hende. Man sad ved Bordet og bad mig
spise med. Jeg var ganske fremmed i Heuseende til Familien.
Den gamle Prsest Hr. Landt 1) kjendte jeg da strax paa Papahuen med det blaa Baand for Prsesten ; men der sad tillige
en hei midaldrende Mand i en gammel Frakke og med en
skidden Bornuldshue. Hvo det kunde veere, val' ei let at
gjrette. Konen ved Bordet, som simpel kleedt med Hvergarns
Bul og rode JEnner, en ulden Damaskes Htette med Barettes
Baand, kunde jeg ei antage for Prtestekonen, og da jeg harte,
at hun sagde "han" til den Gamle, en Vane, hun havde fra
den Tid, hun tjente ham som Husholderske i den ferste
Kones Tid, ansaa jeg det for umuligt. Hr. Landt indledte
strax Samtalen ved at sige, at han vist kunde gjsette mit
JEl'inde, hvortil jeg svarede, at jeg egentlig agtede mig til
Hesselagergaard angaaende Degnekaldet, men troede at faa
at vide her, om det val' givet bort. Han svarede, at det ikke
behevedes , da Kirkepatronen, Kommerceraad Bag g e sen 2),
havde overladt Valget til ham og Kapellanen Hr. Wi n d in g '),
- Manden med Bomuldshuen.
Men for Tiden kunde j g
ingen Underretning faa derom, da man havde tilbudet en u[
deres Familie Kaldet, og dersom han vilde modtage det, kund
ingen anden faa det. Men fra ham kunde de neeppe faa
Svar far om otte Dage, og del hastede vel heller ikke. Jeg
svarede, at jeg vilde reise til Kjebenhavn farste Pintsedag.
Det blev da besluttet at sende Bud til ham, som var Landmaaler Werckmeister, Madamens Broder, del' laa paa Opmaaling ved Lundsgaard ved Kjerteminde, og jeg skulde da faa
Besked nseste Torsdag. Men nteppe var denne Aftale gjort,
ferend der, til Alles Forundring, kom Brev fra ham, ved Leilighed, at han ikke vilde have det; hvori jeg da tydelig ifelge
mit System saa Guds Finger. Man havde nu afspist, og Hr.
Winding fulgte mig ind i Degneboligen, hvor det smukke LystI) Herman Poulsen Landt, f. 1727, d. 1797. "'ift 1. med Inger Margrethe
Baggesen, Datter af Kommerceraad B. 2. med Casta Magdalena Werch-

rnei ter.
2) Kommerceraad Laurits Bagge en til Hesselagergaard.
8) Anders Chri ten en Winding, f. 1754. blev Landts Efterfolger.
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hus og det nye Hus med Kvistkarnmeret paa tre Fag stak
mig i 0inene.
I nken
saa saare syg og bedrevet ud, som
og hen des Moder og en sygelig Sester. Men det maatte jo
veere Guds Villie, at jeg skulde oprette Enken hen des Tab og
veere de Syges Forserger, saa tsenkte jeg og slap saa for at
reise til Kjehenhavn, hvortil jeg kun havde faa Penge. Da
jeg kom tilbage til Prsestegaarden, val' Madamen bleven pyntet, og jeg erkjendte hende nu for Prtestens Hustru. Det
blev nu ved den gjorte Aftale, at jeg nreste Torsdag for Pintsedag skulde faa Brev, og i Fald jeg blev antaget, som man
troede, komme og synge paa Prove Trinitatis Sendag. Jeg
hal' fortalt disse ubetydelige Smaating saa fuldstsendig, dels
fordi de endnu slaa saa levende for mig, dels for at vise,
hvilken Tarvelighed, del' paa den Tid fandt Sled i et Hus,
som val' saare gjeestfrit og et af de rigeste her omkring, hvor
Preestekonen gik saa simpelt kleedt som nu ingen Bondekone
eller Bondepige gaar til daglig Brug.
Imidlertid da jeg ingen Attester, stolende paa mit eerlige
An igt, producerede, maatte man dog erkyndige sig lidet om
min Karaktar og Opfersel, og uagtet jeg neeppe tror, at Nogen
paa den Tid kunde have noget imod mig, ansaa jeg det dog
ogsaa for Forsynets Bestyrelse, at man netop henvendte sig
til to Steder, hvorfra jeg blev everest med al mulig Ros.
Prtestens henvendte sig nemlig til Preesten i Frerup, hvor
min Moder havde tjent i ni Aar, til hun blev gift, og Kapellanen del' den unge Schurman
I), der, som Leerer ved Nyborg Skole havde kjendt mig neie, havde megen Agtelse for
mine Kundskaber og moralske Opfersel, gay mig de fordelagtigste Anbefalinger. Fra Degneboligen henvendte man sig
til Degnen S t 0 IP e i Oure og denne igjen til sin Svoger Degnen A a g a a I'd i Renninge, hvor jeg fjorten Dage i Forveien
havde veeret i Beseg med Bech og i en Disput imellem ham
og Aagaard for Alvor holdt paa den sidstes Ryg imod Bech
og derved vundet hans Yndest. Han skrev: "Han kjendte
kun en Student af det Navn, og val' det ham, saa kunde han
gratulere, da han i lang Tid ikke havde kjendt et mere sat
og ordentligt ungt Menneske." Lad det ikke undre Dig, min
') Gode Skurman. anclcn Lektie-Horer
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sygelig Konesester, der led meget af Krampe og hysteriske
Anfald, to af min Formands Sesterbern til Opdragelse samt
en Pige, og alle dem skulde den enogtyveaarige Mand styre
og regjere, og det paatog ban sig uden Frygt, og det lykkedes; tbi de yare alle gode og opdragne i Gudsfrygt; men
det modsatte kunde ogsaa let bave vseret 'I'ilfreldet, og jeg
beredt mig et sandt Helvede ved min Letsindigbed og liden
Menneskekundskab, der trenkte sig alle saa gode som mig
selv og mine fromme Forteldre. Min Kone maa nok have
syntes godt om den unge velskabte og raske Mand 11 l'
frygtet for Affald, i Fald bun blev slettere; thi alt den - I)
foranstaltede bun den da brugelige Trolovelse, og den _ 1)
boldt bun Bryllup uden at bryde sig om Sergeaaret, som ferst
val' udlebet sidst i April nteste Aar. Om Vinteren forveerredes
bendes Gigt meget, og den bolstenske Medicin hjalp intet.
Neeste Sommer 1789 fik jeg hende ud til Nyborg til min
Moder, hvor en seerdeles duelig Regimentsfeltskser Dr. Fe 1dmar anvendte al rnulig Flid, og det lindrede ogsaa lidt; men
ved Kulden neeste Vinter 1790 blev det igjen meget veerre,
og jeg maatte sande Ovids: "Tollere nodosam nescit niedicina Podaqram;" Hun gik vel endnu et Aarstid ved Krykker; men siden maatte hun beeres af og i Seng, og Maden
puttes i Munden af Andre, og saaledes vedblev det indtil
1814, altsaa i 26 Aar. Og dog saa man hende neesten aldrig
bedrevet e11er mismodig, men stedse mild, from og gudbengiven, og det, uagtet bun i en Del Aar ikke kunde bestille
det mindste til Tidsfordriv, og undertiden ogsaa bavde store
Smerter, men denne Taalmodighed og Fromhed gjorde, at
jeg, uagtet jeg i den lange Tid pleiede mangt et Elskovseeventyr o: kastede mine 0ine paa mangen Evas Datter, med
hvem jeg gjerne havde delt Bord og Seng, dog aldrig ensk de
hen des D0d; men tveertimod tog mig den overmaade mer.
da den indtraf. Jeg skulde nu, som det hedder, holde Skole,
hvorom jeg ei havde mindste Begreb, uden det, jeg som Barn
havde set i Pogeskolen i Nyborg, og saaledes fandt jeg det
ogsaa her. En kom med et Bud i Katekismen, en Anden
med en Stavelektie i Abc'en, en Tredie med nogle Blade i
1) Datoerne ere ikkc udfyldte.
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Pontoppidans store Forklaring, en Fjerde med et Pensum i
den lille do., og saaledes skulde omtrent 50 Stykker; (thi del'
indfandt sig strax en Del for at preve den ny Skolemester),
heres i det mindste to Gange hver anden Dag. At sammenbinde endog to val' mesten umuligt : thi enhver lteste paa sit
Sted i Bogen, og de, del' yare om Mandagen, yare atter borte
om Tirsdag eller Onsdag. Da jeg ikke forstod al indfere
noget Nyt; og da alt gik i den gamle Slendrian, saa tog B0rnenes Antal snart af, og det blev som forhen og i mange
Aar efter: at der var ingen Skole om Sommeren, men kun
om Vinteren. Da jeg havde vreret i Hesselager omtrent i
fire Ugel' dade Degnen S t 0 1p e i Oure, Jeg meldte nu Bech
j Nyborg denne Vakance, erindrede ham om sit Lefte og opmuntrede ham til at sage det, da det var ligesaa godt som
Hesselager. Han kom ogsaa, segte og fik det, og saaledes
have vi to sat hinanden i Levebred. Endnu samme Efteraar
blev en anden af yore Skolekammerater antagen til Forvalter
paa Broholm, nernlig den muntre J. Kastrup,
og vi tre samledes da gjerne vexelvis hos hverandre, og beslod da mangt
et ....Eventyr med hverandre.
Men min moralske Karakter
vandt just ikke ved denne Omgang. Forresten morede jeg
mig med at fiske og gaa paa Jagt, og da Prtesten Winding
var en stor Havemand, leerte jeg snart af ham at plante,
pode, okkulere, anlagde en liden Bomskole af Kjrarner, som
j eg selv fortedlede og udplantede i Haven. De evrige gay jeg
Bonderne. Ligeledes pIeiede jeg Blomster og kappedes deri
med ham og Friis paa Hesselagergaard.
Om Vinteren lterte
jeg af ham at dreie, snedkerere lidet og male, saa Tiden
aldrig faldt mig lang, og det er denne Virksomhed og mangehaande Beskjreftigelse, del' bar bevaret mig for Kjedsornhed
og de af Lediggang flydende Laster, hvortil ellers min huslige
Stilling imellem saamange Sygelige let kunde have bragt mig.
Derimod val' jeg ofte i Forlegenhed med min altfor fyrige og
driftige Sjeel; tbi det var ikke sjeeldent, at jeg om Morgenen,
naar jeg kom op, havde lige stor Lyst til fire a fern forskjellige Arbeider paa en Gang, og vidste ikke, hvilket jeg vilde
heIst. Jeg udbred da ofte af Misforneielse: "Du er dog ret
et ulykkeligt Menneske med et saadant virksomt, uroligt og
tvivlraadigt Sind!" At stette mig hen og rage en Pibe Tobak
20"
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vilde den Gang og lige til mit tresindstyvende Aar have veeret
mig en ren Umulighed og anset for skammelig Tidsspilde.
Om Aftenen leeste jeg Plinii Breve, Rasmi Rotterdami Colloqua, et Udtog af Seneca, kaldet flores Senecas, Val. Maximus
og flere romerske Skribenter j lhi jeg havde den gang ikke
faaet Smag paa at vsere ude. Dog leerte jeg allerede 1789
at spille Quadrille, da de to Prtester og Hr. Friis, tilkommende
Eier af Hesselagergaard, manglede en fjerde Mand, som dog
kun val' sjeeldent. Siden blev det forandret til Lhombre og
gik oftere paa, dels paa Herregaarden, dels i Prtestegaurd n.
I Foraaret 1789 kom min Kones Halvsester Jomfru Susanne
Dorthe Bjerregaard
hjem fra Odense, hvor hun havde
konditioneret j da min Kone allerede den gang kun med Meie
kunde gaa om i Huset, da den ene af de to omtalte S0 terbern havde faaet en Tjeneste, og det faldl tungt nok for min
gamle Svigermoder at beslyre Huset, beholdt jeg hende hjemrnc,
og hun hal' siden, (nu i 43 Aar) uden L0n bestyret mit Hus
med sterste Flid og Sparsommelighed, som om det val' hen s
eget, mig til sterste Lykke og Velsignelse i min ellers lunge
huslige Stilling, da jeg ellers skulde holdt og lennet Fremmede, men nu mindre savnede Konen i Huset. Samme Aar
dade den gamle forhenvrerende Rektor v. St e ck e n i Svendborg, som da LaLinskolen del' gik ind ligesom i Kjerteminde
og flere af de smaa Kjebsteeder, blev Klokker del', beholdl
Rektortitelen og Ret til at dimittere til Akademiet og sendte
undertiden en a to hel maadelige Subjekter til Kjebenhavn.
Et Par saadanne loge just Examen artium samme Dag som
jeg, og den ene af dem Christen
Bech, som siden blev
Preest i Tvede og havde megen Indflydelse paa mit curriculum
itce, var just i Svendborg, da v. Stecken dade og Skol n
derved blev uden Hoved. Da han iblandt de faa Disciple del'
var, havde en Halvbroder Ch. Graae,
som endnu lever og
er Prsest i Bedstrup paa Langeland, anbefalede han mig til
sin Fader 1) og et Par andre, som en Mand, til hvem de sikkert kunde betro deres Bern. Jeg modtog da efter hans Forslag og Akkord tre af disse imod 50 Rd. for hver for Kost,
Logis, Lserdom og Vask etc. og vandt altsaa Intet, men tabte
1) Pnesten C. Bechs Fader val' Kjobmand i Svendborg.

,4.

~
"

: ,:_.'(

,

,

J

l'

,.

11

~...

305

ved denne Handel. De yare meget forsemte og havde ingen
Grund i Noget j men da de yare sserdeles flittige, og de to af
•
dem gode Hoveder, den tredie temmelig S]0V, men ogsaa flittig, og jeg havde intet Andel at bestille end loose med dem j
(thi j<'g havde antaget en Substilut til at passe Skolcn), leerte
de i de to Aar, de yare hos mig, mere end i fire a fern Aar
i en offentlig Skole, - saa jeg endnu falder i Forundring,
naar jeg taler med Prtesten Graae derom. Da Prresten i
Svanninge, Hr. Clausen, som imidlertid havde havt et Par
Informatorer, under hvilke hans Bern havde glemt det, de
havde Isert hos mig, harte, at jeg havde Elever, kom han selv
Aaret efter, 1790, og overtalte mig til at modtage fire af hans
Senner til samme Pris, og noget efter modLog [eg endnu en,
en Extra-San af en Rektor Bech i Kolding, og havde altsaa
et Institut af otte Personer.
For at rumme disse maatte jeg
bygge de to Kamre paa begge Sider af Kvistkarnret, som val'
Skolen, hvorved Huset blev to Etager til Haven, og for at
iveerkseette dette maatte jeg laane af Hr. Landt 50 Rd., del'
forst mange Aar derefter bleve betalte ; thi indtil Udskiftningen
] 796 val' Degnekaldet kun et lidet Levebrod og Avlingen
ubctydelig, saa at jeg, uagtet den streenge 0konomi mine
Fruentimre vare vante til at fare, ikke sjrelden val' saa blottet
for Penge, at jeg mere end en Gang maatte laane 1 Mark af
min Prtest, Kapellanen Hr. Winding, ei at tale om sterre
Summer til andre Udgifter ; og er dette et Bevis paa han's
sedle Hjerte og Medfelelse, at han ingensinde lod mig kornme
til at forlange dem j men stedse, naar han saa, at jeg saa
nedslaaet ud, forekom mig ved at ige: nN u Feiler De Penge
igjen, hvormange vil De 'have?" Ja, da jeg sid te Gang paa
hans Spergsmaal svarede ham, at jeg val' i N0d for 10 Rd.
til Skat, gik han over i sit Kammer for at hente dem, og
efter lang Segen kom tilbage rned 4 hollandske Dukater, sorn
han havde arvet efter sin Moder, hvilke han ofte havde vist
mig som en saar kjser Relikvi efter hende, som han havde
elsket saa inderlig. Nu forsikkrede han, at han ingen andre
havde, og at det ei val' vrerdt at bryde sig om det Snavs!
At jeg ikke tog dem, men gjorde Udveie andet Steds, er begribeligt. Han er ievrigt et sandt Exempel paa, at nhvo, som
staal', skal se vel til, at han ikke falder," og nat man ingen

·i,:,"

"

tr

',r

1

306

lyksalig kan prise, fer Manden er lagt i sin Grav." At han
med sin eedle Tsenkemaade val' elsket og yndet af alle Omegnens dannec1e Mennesker og gjerne saas i c1eres Kreds, da
han var munter og havde mangt et godt tart Indfald, er begribeligt.
At han var bleven adjungeret og succederende
Sogneprrest hos sin Stedfaders Broder og dennes elskveerdige
Kone, og i et Hus, hvor del' neesten daglig val' Selskab, var
ganske efter hans 0nske. At Tiden aldrig kunde falde ham
lang mec1 hans utrrettelige Virksomhed og Arbeidsomhed orn
Sommeren i Haven, om Vinteren ved Dreierladet og i Arbeidskammeret, behever jeg ikke at forltelle, og dog forfaldt han,
uden at jeg kan begribe den egentlige Aarsag, lidt efter lidt
til Flasken, omtrent 1794, altsaa to Aar f01' Landt dade og
sex Aar fer hans egen D0d. Dette forvserredes ikke lidel, da
han noget efter Sognepreestens D0d fik en besynderlig Sygdom, idet del' indfandt sig en Forboldnelse i den store Taa,
del' gik over til Koldbrand.
Leenge taug han derrned og
segte at skjule del. Da Doktoren blev kaldt, maatte Taaen
stettes af. Noget efler at den val' lsegt, indfandt sig en Prik
paa den anden store Taa, men Felgen blev den samme, ja
endnu vterre : thi da han efter Operationen faldt i en let
Vundfeber, mistede han i denne saa ganske sin Hukommelse,
at han efter den Dag aldrig vidste, hvad Aarstal eUer Datum
vi skrev, eller hvilken Dag det val' i Ugen; saa at han mere
end en Gang leeste det samme Evangelium og holdt den
samme Preediken to Sandage i Rad. At jeg i disse sidste
Aar maatte hjeelpe ham og forrette alle Skriverier og alle
Iebende Forretninger for ham, er let at vide, ligesom og at
jeg maatte veere seerdeles opmeerksom i Kirken ved Alt, hvad
han sel v skulde forrette. Han tabte nu og al Lyst til Arbeide
i Haven; og Bomskolen, hvori del' val' nogle hundrede Trter
af de sjeeldneste og udsegteste Frugter, forfaldt. Da han ikke
mere skettede om at komme ud, saasom hans Fedder ved
Amputationen fik en ikke smuk Skabning, Iorveerredes hans
Tilstand alt mere og mere, indtil han i Aaret 1800 opgav
sin elskx eerdige Aand, der for Alfaders Trone hal' fundet en
Dommer, der, seende Grunden til hans Feil i han ved Sygdom forandrede Konstitution, vil fselde en blidere Dom over
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ham end mangen af hans Samtidige og lenne ham for hans
kjeerlige, virksomme og daadrige Liv,
Dog tilbage til mig selv! Jeg arbeidede nu utrtettelig
med mine Elever; men de fire maadelige Hoveder, jeg havde
modtaget fra Svanninge, og som under de forrige Lserere
vare b1evne helt forsernte, havde glemt det Lidet, jeg havde
Isert dem, yare blevne dovne, og nedte mig til at vise
Streenghed imod demo Moderen, som iseer holdt me get af
den neestreldste af dem, segte ved Spioner at faa Noget at
vide om ham, og da j g til at passe Skolen havde antaget
en Person ved Navn Christian
Se r en s e n , lod han sig
bruge derti1, men vidste, da jeg kom efter del, at gjere den
ene af Eleverne fra Svendborg, nemlig Graae, misteenkt derfor. Da jeg nu bebreidede denne dette og bad ham vogte
sig derfor i Fremtiden, da vi ellers ikke bleve saa gode Venner, som vi hidtil havde veeret, taug han stille, og i Bevidstheden om sin Uskyldighed gik han hjem til Svendborg. Da
han nu ikke nogcnsinde havde faaet et ondt Ord end sige
et Skrup i mit Hus hverken for deUe eller andet, thi han
val' udmeerket flittig, blev jeg meget fortrydelig, skrev Faderen
til og paastod, at han ufortevet skulde komme tilbage med
ham og lade ham bede mig om Forladelse. Da nu Faderen
neegtede mig denne Satisfaktion, blev jeg derover saa eergerlig, at jeg skrev til de Andres Foraildre og bad dem hente
deres Bern til Mikkel dag og besluUede at tage til Kjebenhavn og fortseette mine Studeringer, hvortil Professor Riisbrich,
der var besleegtet med Hr. Landt og havde besegt ham om Sommeren her i Hesse1ager, havde strerkt opmuntret mig. Af disse
otte Elever blev den. eeldste Ch r. SpIeth,
en Preestesen fra
Skaarup, et maade1igt Hoved, Preest i Jylland og dade i sine
unge Aar. Den omtalte G r a a e er endnu levende og Preest
i Bedstrup paa Langeland, graa som en Due, som man sigel',
medens hans gamle Leerer endnu brerer sine brune Lokker;
han hal' alt en S0n, som er Preest i Magleby ibidem. Den tredie,
Johan
Rabe,
ogsaa fra Svendborg, blev ligeledes Preest
i JyJIand og dade for nogle Aar siden. Om ham fortselles
del' en synderlig Historic. Da han engang val' reist ud til
nserrneste Kjeh tad, bragte Posten den Efterretning, at han
tilligemed en af hans Sognemtend havde vundet en Snes
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Tusind i KlasseloUeriet.
Han skyndte sig nu hjem og afkjebte den anden sin Part i Sedlen, hvorved han blev rig,
men forfaJdt noget efter til Melankoli, saa at han indbildte
sig, at man vilde slaa ham ihjel og stjeele hans Penge. Konen
reiste med ham til Kjebenhavn for at sage Raad, men kom
ikke lrengere end til Kallundborg, hvor han dade. Hvorvidt
det er sandt med Kjebet af Lotterisedlen, ved jeg ei; det
evrige med Rigdommen, Indbildningen og Deden er historisk
rigtigt, men er det sandt, er det et stort Bevis paa den gjengjreldende Nemesis. Af de fire Clausen'er, Bredre til Dr. Clausen, som sidst blev kaldet til Assens, bleve to Studenter, den
ene Klokker hos Broderen, da Prtest i Stubbekjebing, den
anden Toldbetjent i Faaborg. De to bleve Bagere. Den sidste,
Bech, blev og Student, men gik, saavidt jeg ved, over til de
grenne Jregere.
Jeg kommer nu til mit sande Hsedersaar, som viser, hvad
jeg kunde vsere bleven, om jeg havde fortsat mine Studeringer; thi den ferste Januar 1792 drog jeg til Kjebenhavn
og den 2den April log jeg Examen phiJosophicum med fern
Laud. og 2 X og den 14de i samme Maaned Examen philologicum med 3 Laud. og 1 heist ufortjent haud ill. Dett
har nok ikke mange gjort mig after, da jeg saavidt var
ganske uforberedt.
Det, der iseer bevregede mig til at tage
til Kjebenhavn, var Professor Riisbrichs Udtalelse, da han val'
her i Hesselager: at jeg vel nok kunde slippe med at tage
en Preelimineerexamen istedetfor Philosophicum og Philologicum, og strax hegynde at leese til Attestats. - Mit Institut
havde ikke indbragt mig andet end Gjeeld. Jeg maatte alt•
saa atter laane 50 Rd. af min gamle Preest, og med disse
slog jeg mig tappert igjennem i 14 Uger i Kjebenhavn ; men
jeg fik heller ikke varm Mad uden hver Sondag Middag og
Torsdag Aften. Forresten levede jeg ved Smerrebred og Thevand, piskede som en Skoledreng paa Kollegier fra Kl. 8 om
Morgenen til 5 om Aftenen og var saa sund og rask som
Nogen i hele Staden. Rigtignok fik jeg frit Logis hos en af
mine fordums Skolekammerater,
F. J. Bertelsen,
der og
Ieeste til Examen philosophicum og siden blev Prtest i Hygum
ved Ribe. Da han kun var maadelig i sine Sager, og han
kjendte mig fra Skolen, tilbad han mig at flytte fra mit Logis
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i Aabenraa ind til sig paa Hjernet af Skidenstrsede og Peder
Hvidfeldtstrrede hos en Skrteder M011er, Fader til nuvterende
Biskop T a ge M011e r , som den Gang begyndte at loose Grsesk,
og som jeg undertiden hjalp dermed. Uden denne Godhed
af ham vilde mine 50 Rd. neeppe have slaaet til. Her ko tede
det mig ikke mere end den Favn Breende, jeg havde kjebt
og flyltede med mig og 1 Mark om Ugen til Pigen. Ved min
Ankomst til Staden den 3dic Januar, henvendte jeg mig strax
til Professor Riisbrieh i den omtalte Anledning; men han
sagde, at Forslaget, udarbeidet af Prof. Abraham KalI, var
rigtignok indleveret til Universitetspatronen,
Hertugen af
Augustenborg, men ikke endnu approberet, og bad mig derfor at gaa til Kall, som den, der bedst vilde kunde underrette mig desangaaende.
Han gay mig samme Svar; men
lovede at tale med Hertugen derorn, og da saa snart som
muligt underrette mig om Udfaldet, hvorom han dog ikke
tvivlede, og bad mig imidlertid loose Kirkefaderen Laetantius,
som han laante mig. Imidlertid maa nok det filosofiske
Fakultet, som derved vilde have tabt et betydeligt Honorarium, om det var gaaet igjennem, have protesteret derimod;
thi man harte siden Inlet dertil. I Haabet spildte jeg saaJedes otte Dage, men da der endnu ingen Underretning kom
fra ham, besluttede jeg at binde an med begge Examinerne. En Student, Jens Baggesen,
Fretler til Hr. Baggesen i Oure,
som siden blev Prsest i Sjrelland I), havde den Godhed gratis
at loose med mig en Time hver Aften. Af alle disse Kollcgier
var Intet mig vigtigere end Prof. KalIs over Salomons Ordsprog, da jeg kunde bruge det til den forehavende Attestat ,
og det er altsaa begribeligt, at jeg gjorde mig mest Umage
for dette, hvor vi den Vinter ikke yare uden ljorten. Iblandt
de fjorten erindrer jeg godt Sjeellands nuveerende Biskop H.
E. Maf l er , afdede Prof. Be r g e Thorlaeius,
Prof. Engelstoft og Prof. B 10 eh 1 Roeskilde og min Kontubernal F. J.
Berthelsen.
Paa hans [:J: KalIs] Examinatorium havde jeg
faael 3 Gange, og hvergang 1, som betydede Laud og ikke
givet nogen af de andre leerde Herrer Noget efter, ikke
destomindre fik jeg dog ved Examen et Haud illaud., som er
1) I Nidlo e 180 .
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det eneste, jeg nogensinde hal' faaet, og som sagt hoist uretfterdigt. - I sig selv var dette ligegyldigt og forandrede Intet
i min Hovedkarakter, men det eergrede mig dog mere, end om
jeg havde faaet denne Karakter for 3 a 4 at' de andre Videnskaber, dem jeg sandelig kun havde anvendt liden Tid og Flid
paa, imod denne. Det var altsaa anden Gang, at dette gamle
Skarn, thi derfor var han almindelig anset af Studenterne,
havde gjort mig Uret, ferste Gang til stor Skade, og val' det
ikke, fordi jeg ei kunde betale ham, (thi det val' rigtignok
ubehageligt for ham, at del' til hans Kollegium kun val' antegnet fjorten, medens del' val' over 150 til hver af de andres),
ruaa Himlen vide, hvad det var der mishagede ham hos mig,
da mit unge, sunde, godmodige Ansigt paa den Tid og man e
Aar efter, anbefalede mig hos alle Mennesker, saa at min
Rektors Udsagn om mig i mit Testimonium:
"quod bonis omnibus semper cams [uerii", her rigtig indtraf; thi han val'
sandelig ikke iblandt deres Tal eller anset derfor. Desaarsag
val' der og ved Stilevelsen efter Examen artium i den Time,
han havde Inspektion, en saadan Trampen og Hyssen som
paa Theatret, naar det yarer forlrenge, inden Tteppet gaar
op. Den 2den April eller ferste Dag Examen begyndte, val'
jeg oppe. Hos Bug g e, som var den ferste til Examen Phil050phicum, havde jeg et synderligt Held. Han vilde gjerne, saa
sagde man, have sit Kollegium betalt og dertil val' ingen
Raad; desaarsag val' jeg sserdeles bange for ham, da han tillige var en noget kolerisk Mand. Jeg var Nr. 3 iblandt de
12, som dagJig expederedes, og begge mine Forrneend, en S13n
af Biskop Hansen og en Brodersen af gamle Baden, angave
foruden Astronomien, Hydrostatik, Hydraulik, Stereornetri og
Gud ved hvad mere, men kunde Intet af All. Derover blev
Manden saare gram og i Steden for Udrneerkelse gay dem
begge non cont. Paa det sidste Blad i Astronomien var en
Figur, som jeg aJdrig havde forstaaet og derfor sprunget over.
Under mine Formsends Examination sad jeg og grublede paa
den, og som om Aanden ' indgav mig det, blev den med et
ganske klar og tydeJig for mig og synderlige Held! netop med
den sluttede han min Examination.
Hvorpaa han reiste sig
og bukkede for mig med den Kompliment:
"Det finder jeg
ogsaa langt rigtigere, at leere det til Gavns, der skal leeres,
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€nd komme her og give al Verden an, og ikke kunne noget
af det HIe."
Hvorpaa han skrev Laud X. Dette var imod
al Forventning.
Hos gamle Riisbrich, hvor jeg spiste hver
anden Sondag, havde jeg netop yttret min Frygt for Bugge.
Han gjorde derfor store 0ine, da han kom og saa mit Held
og nikkede venlig ad mig. Under ham val' del' ingen Fare.
Han havde allerede skrevet hjem til Hr. Landt, sagde han,
at jeg vilde staa mig bravo Han havde og havt god Leilighed
til at kjende mig; den ene Student fra Odense, ved Navn
Thieleman,
som blev Amtsprovst i Jylland og siden Preest
i Assens, og jeg havde paataget os det Hverv paa hans Examinatorium, skiftevis at besvare alle hans Spergsmaal, uden
at lade de Andre komme til Orde; over hvilken Neesvished
han ofte besvserede ig ved at sige: .Jeg ved saamrend nok,
at de Lo Herrer kan deres Philosophie; men jeg skal dog ogsaa vid , om de Andre kunne noget." Hos en anden mindre
sagtmodig Mand var det vel ikke blevet derved. Hos ham
fik jeg da naturligvis mit Laud X. Efter denne lykkelige Begyndclse begyndte man da at erkyndige sig om, hvo den
Lykkelige var, da jeg hidtil hele Vinteren val' lebet ubemeerket imellem dem; thi jeg anmodede strax de Faa, der
kjendte mig Ira Nyborg og Odense, om ikke at lade del blive
bekjendt, at jeg var Degn, da man vist ellers havde raabt
paa "Paaske::eg", naar jeg var kommet paa Kollegiel, da
Tonen den Gang val' temmelig overgiven iblandt de unge
RUSSel'. Man kom nu i Flokketal og gratulerede mig, sigende:
.Du er jo en Fandens Karl! Du er jo Degn!" "Ja vel, have
I ikke vidst det fer nu?" "Du hliver vi t indkaldt!"
Men
jeg forsikrede dem, at min Rolle nu val' udspillet, da jeg ikke
kunde synderlig hverken af Mathematik eller Fysik. Imidlertid fik jeg dog paa en naragtig Maade Laud for Mathematik, del' stedse havde veeret mig meget modbydeligt, da jeg
aldrig hal' vseret nogen Ven af at tamke eller slulte. 14 Dage
fer Examen spurgte en Student heendelsesvis, hvern jeg vilde
op under med Mathematik. hvortil jeg svarede, at jeg havde
ladet mig tegne til Wolffs Kollegium. "Saa maa Du vsere
meget stiv, imens Du ter vove del." "Nei, intet mindre, men
jeg kan saameget af hans Kollegium, som behoves til Haud,
og mere forlanger jeg ikke." "Ja, kan du faa Haud hos ham,
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saa kan du," bandte han, "godt faa Laud hos den gamle
W 01 d ike. Gaa strax hen og lad dig tegne til hans Kollegium, som han rigtignok sluttede i Gaar." .Er du gal, at
lade mig tegne til et Kollegium, som er sluttet !" •Det skader
ikke; det vidste du ikke, du er nylig kommet herover etc."
Som sagt saa gjort, Professoren beklagede, at hans Kollegium val' sluttet, og at jeg val' kommen for sildig til at profitere af del. Imidlertid tegnede han mit avn og spurgt ,
hvem jeg havde havt til Manudukter.
.Naturligvis ingen, da
jeg nys var kornmcn herover fra Fyen." 14 Dage efter meldte
jeg mig hos ham til Examen og udbad mig hans Bevaagenhed
og samme Dialog blev gjentagen. Ved Examen fik jeg et Par
Broker, noget om Vinkler og tilsidst Magister Matheseos, som
jeg kunde med Frerdighed og fik rigtig et uventet Laud. Hos
Gam b 0 r g snakkede jeg mi fra Moralen og Folkerelten og
fik ligeledes Laud. Nu kom gamle Kratzenstein
i Physiken,
den jeg kun havde IOOStpaa om Aftenen nogle faa Minuter,
naar jeg trast og rnedig kom i Seng, inden Sevnen overfaldt
mig. Jeg yttrede nu min Frygt for nogle af mine mange
Bekjendte, og nu vilde de alle hjeelpe mig, da han kun gjorde
Spag af Examen. Man gik indenfor Skrankerne, omringede
ham paa alle Sider og val' fserdig at leegge ig paa ham. Det
val' mig umuligt at besvare de simpleste Spergsmaal, eodog
dem jeg kjendte, for bare Hvisken. Ad killige Gange tyssede
han paa dem, men det hjalp ikke. Nu frernsatte han et svsert
Spargsmaal om Beveegelsesloven. Aile taug, og jeg ogsaa.
Hvorpaa han spurgte: • u, vii da Ingen hjtelpe Kandidaten?"
Jeg fik mit Laud, maaske fordi han sua, del' val' saamange,
del' undle miz vel, ell r for ikl ul van ire mine andre Laud
med et Hand. Den 14de April val' jeg oppe til Philologikum.
Hvordan det gik mig hos den uretfterdige Kall, hal' jeg fortalt. Hos de andre ire fik jeg mit velfortjente Laud for Latin,
Greesk og Historie. Jeg tilbragte endnu et Par Dage i Kjehenhavn og rekreerede mig hos Fuglekrtemmeren paa Amagertorv, besegte Fugleftengeren Benjamin udenfor Vesterport,
Iserte af ham at koge Fuglelim og fange Fugle, samt kjebte
af ham otte Slags Fugle, dem jeg forte i et Leerkebur til
Hesselager.
Jeg bestilte nu en Kalvevogn, og da jeg sad i
Stuen i den da bekjendte Seifferts Gjeestgivergaard, feerdig til
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at kjere, se da kom Bech fra Oure ned af Trappen, halv
sevnig og forstyrret, da han havde kjert hele [atten med
Brevposten paa Karriolen. Delle uvenLede Syn gleedede os
begge meget, og jeg fik Kusken overtalt til at bie en Time,
imens vi drak Kaffe. Han kom for at tage Attestats, men blev
i Kjebenhavn i tre Aar, indtil Fyens Biskop tvang ham til
at gaa op, da han eller vilde besrette Kaldet, efterdi hans
Substitut val' et heist udueligt Subjekt. Han val', som jeg hal'
meldt, et godL Hoved, men haist uefLerrettelig og skjedeslos
og kunde alclrig finde sig i at tolge den almindelige Vei. Han
val' imidlerlid saa lykkelig at faa Laud, men havde ingen
[ytte deraf, men blev Degn i Oure til sin D0d 1830. Strax
efter at han var kornrnen hjem, blev Tvede Kald ledig og den
gamle Grevinde Ahlefeldt paa Bjernernose som Patronesse,
gav ham Haab om Kaldet og tillod ham at prredike neeste
Sendag. Om Lerdag Aften havde han lErinde til Skaarup
og kom Lil at spiUe Kort hos Degnen Wilhjelm til langL ud
paa Natten, kunde ikke komme op om Morgenen, og Grevinden maaLte vente efter ham 11/~ Time. At hun ikke enskede
sig saadan en Prtest, og at Rivalen eller dennes Fader vidste
at benytte sig af den og af Fortrellingen om Kortenspillet, er
begribeligt, og fik Kaldet, Et sterre Bevis kan del' neeppe
fares om Bechs UefterreUelighed.
Jeg reisle nu fra Kjebenhavn, og hele Hjemreisen kostede
mig 5 Rd. Ferst henimod Aften kom jeg til Nyborg og begay mig trax paa Apostlenes Heste paa Veien til Hesselager
med mit Fuglebur paa Nakken, hvor jeg ankom Kl. 1 om
Natten og neer havde stjaalet mig i Seng til min Kone. Jeg
blev nu modtagen af alle heromkring med Gleede og Roes.
Efter en saadan Anstrtengelse maatte jeg have Ferie. Jeg
gjorde da et smukt storL Heekkebur og flere smaa til LokkeIngle ved Fuglefangslen, som val' bleven min Kjeephest, og
dermed gik da Tiden til H0sL. Men Kassen val' torn, jeg val'
atter i Pengetrang til Skalter etc., og jeg maatte atter laane
et tredie 50 Rd. af Hr. Landt. Nu vilde jeg da til at leese
for Alvor. Jeg tog Testamcntet, Bastholms og Sahls Overssettelser og satte mig i den lille Have, som da val' et regte
Blomsterkvarter og udbredte aile B0gerne paa et Bord, da
jeg nok gad -vidst, hvordan man forklarede Fristelserne i
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0rkenen paa en god Maade. Neeppe bavde jeg lrest 1/2 Time,
saa kom Friis, tilkommende Eier af Hesselagergaard, ridende,
saa over Gjeerdet og spurgte, om jeg havde travlt, bvortil jeg
svarede, at jeg netop havde begyndt at speende for. "Det er
slemt," sagde ban, "thi den gamle Komrnerceraad er bleven
syg og vil Ingen betro til at modtage Tienden, maaske De
havde kunnet faa ham til at vige Pladsen, naar De bed Dem
til at modtage den for ham." Det forstaar sig, at jeg gjerne
faiede min tilkommende Kirkepatron, da man Ievede godt bos
ham. Jeg lukkede Begerne, skyndle mig derud og fik rigtig
den gamle Patron til at vige. Men nu fik jeg denne Bestilling i selve Hastens Tid, da han blev ved at veere syg. Om
Aftenen blev jeg Forelseser, hvilket seerdeles morede saav 1
mig som Friis og hans Kone. Jeg laante Tom Jones og flere
Morskabsbeger, og det blev bestemt til to Aftener om Ugen
om Vinteren. To andre Aftener maatte jeg veere i Preestegaarden og undertiden andre Steder, saa jeg var nsesten aldrig
hjemme, og der var altsaa kun liden Tid til at ltese. Her
s r Du atter Skjrebnen, eller hvad Du vil kalde det, min kjeere
Leeser! Var den Gamle ikke bleven syg, og havde jeg sat mig lil
at leese paa mit Kammer i Stedet for i Haven, var det riiaaske
aldrig faldet Friis ind at bede mig derom, jeg havde da ei
saa let faaet saadan Adgang til Herregaarden og var maaske
bleven ved at leese. Imidlertid var jeg langt fra ikke rolig;
thi Aanden begterede imod Kjedet, og Kjedet imod Aanden.
Fornuften foreholdt mig paa den ene Side, at al den erhvervede Heeder og Pen gene, som jeg havde laant til Reisen,
og bvoraf jeg maatte betale Renter, yare rent spildte, d 1'som jeg ikke fortsatte mine Studeringer og tog Embedsexam en, paa den anden Side, spurgte den, hvorfra jeg vilde
tage Penge til min nye Heise. 150 Rd. havde jeg laant,
50 Rd. Gjeeld var her i Forveien, altsaa 200, stort mere val'
mit Bo, som var pantsat for dem, nok ikke veerd : del var
altsaa meget uvist, om den gamle forsigtige Landt vilde vo
at laane mig flere. Desuden, om jeg og fik et Prrestekald,
bvorfra da Penge til Beseetning, og hvordan transportere den
syge Kr0bling, min Kone? Hertil korn nu Kj0det eller Sanseligbeden: at jeg jo bavde det ret godt, var elsket og vel lidt
af den bele Egn og nok kunde leve her. I denne lemme
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indvortes Kamp, som uagtet al min Munterhed og Letsindig.bed, ikke sjeelden pinte mig, traf det sig en Lerdag, at del'
var fire Familier til Skrifte, hvilke jeg ansaa for nogle af de
groveste Syndere i det hele Sogn, og da nu Hr. Landt uden
noget Vilkaar tilsagde dem aile deres Synders naadige Forladelse, faldt det mig ind, at det dog val' at dysse Synderen
i Sevn, altsaa at befordre Ugudelighed, at disse fire vist gik
lige fra Kirken hen i Kroen, altsaa var Skriftemaalet ikke et
Haar bedre end J ohan Tezels og de katolske Prtesters Aflad t
Som et Lyn faldt det mig ind, at jeg ikke saaledes vilde
styrke Synderen i sin Ondskab altsaa
aldrig
v eer e
Pr ees t! Jeg ilede hjem, lukkede Begeme og satte dem smukt
i Orden i Reolen igjen. Hvor dog Mennesket forstaar: [acere
[ucum sibi, at ssette sig selv Blaar i 0inene, naar det gjrelder
om aL foie sine sanselige Lyster og Tilbeieligheder ; thi dette
laa dog nok tildels i Baggrunden. - Men at fatte en fast
Beslutning, hvilkensomhelst, giver Ro, og saaledes gik det
ogsaa mig. Jeg gav nu al Verdens Prsestekald en god Dag
og levede ret glad og forneiet , tilbragte mine Dage med
mangehaande Sysler, som jeg dels havde Isert, dels endnu
lterte af min sedle Winding. Mit Lektorembede paa Hesselagergaard varetog jeg ufortreden til 1800, og gik bjem d rfra
i Beelgrnerke og i det afskyeligste Veir. Friis og hans Kone
yare af ganske forskjellig Karakter, han gjerrig og paaholdende, hun edsel og gavmild; de harmonerede derfor ikke
godt, og talede undertiden ikke til hinanden i flere Dage.
Saasnart jeg kom med min Bog, blev del' lsest, snakket, let
og al Ting val' glemt. Det val' derfor intet Under, om jeg
val' anset og blev modtagen af dem begge som en sand
Fredens Engel, og derfor val' denne Forretning mig saare
kjeer, da jeg stiftede Nytte derved. Undertiden kom min
Winding derud; vi spillede da en liden Lhombre, og jeg sad
bag paa hans Hest, naar han red bjem. Del' val' ofte Selskab
i Prsestegaarden, som val' et velhavende og gjeestfrit Hus, og
jeg val' stedse en vis Mand, som ikke kunde undveeres formedelst mit muntre Lune. Skolen trykkede mig ei; om Sommeren var der ingen, om Vinteren gjorde jeg ex officio hvad
jeg kunde for dem, der vilde leere Lidet ; de Dovne fik et Par
Skrup og blev saa gjerne borte. Hvem kunde leve et gladere
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Herreliv end jeg, naar jeg kunde glemme min huslige Stilling, - og jeg var jo nresten aldrig bjemme.
I Aaret 1796 gik Solen uformodentlig op for Degnen i
Hesselager.
Vel val' Degnekaldel, i Sammenligning med saa
mange andre, et godt Levebrad ; men uagtet en temmelig
streng 0konomi, som her havde fundet SLed i mange Aar fer
min Tid og siden fra 1788, var der for Manden med en talrig
Farnilie Intet tilovers, og om den tunge Trang, jeg ofte var
udi, hal' jeg tilforn fortalt. Vel havde Degnen nogle Stykker
Jord i hver af de tre Byens Marker paa 5 Skpr. fri Hartkorns
Jord, og et Par Forland, udlagte af Hesselager By for Bred
og LEg; men Driften var saa ussel, at Jorden kun gay lidet.
Her var nemlig den saakaldte Trevangsdrift: ferste Aar Havre,
andet Aar Rug og tredie Aar Hvile. Vel havde jeg otte a ni
Heveders Grtes i Byens Mark; men da Kreaturerne ikke kunde
fodres om VinLeren af den liden Avling, kunde her kun holdes
4 Keer, som paa det usle Grses i Rugstubben gay liden Meelk;
de evrige 5 Heveders Grses leiedes bort for 8 Mk. pro Heved.
Som kjebstadfadt forstod jeg mig kun lidet paa Avlingen,
kjendte ikke Forskjel paa Rugens og Byggens SeedLid, saa
sjelden mit Korn fra deL blev maalt ud til Seed og til det
indavlet holdt i Gaarden, og her var ingen Udsigt til Udskiftning. Prsesten havde henimod en Snes Aar i Forveien faaet
sin Lod udskiftel, og den gamle Oberstlieutenant Scbested
paa Broholrn, og den gamle Kommerceraad Baggesen paa
Hesselagergaard enskede inlet mindre end saadan en Forretning. Men ganske uventet forlangte den tredie Lodseier,
Etatsraad Kofoed
til Westrupgaard, (som eiede 5 Gaarde i
Hesselager og 9 Gaarde i Nevmark og haabede ved disses
SaJg al gore en fordelagtig Finantsoperation),
disse By r udskiftede.
erv d fik jcg da for den omtalte fri Harlkorns
Jord omtrent 5 Tdr. Land, for Skol jord 3 Tdr., og for de §
Heveders Grtes kun 8 Tdr, paa Grund af, at da der intet
Hartkorn val' paa Grsesningen, kunde del' ei til staas mere end
8 Skpr. pro Heved , naar Sognet skulde beboJde Hartkornet.
(Se Udskiftningsforretningen.)
Benderne og de andre Lodseiere gjorde en Del Indsigelser og Ophtevelser over, at det
var altfor meget til en Degn; og jeg, som val' ung og ukyndig,
havde lidet Mod til at paataJe min Ret. Da sagde Etatsraad
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Kofoed disse gyldne Ord: "Han skal have alt det, han kan
faa med Ret; thi jeg hal' endnu ikke kjendt nogen Skoleleerer,
del' har havt for meget at leve af." Jeg valgte nu min Lod
der, hvor den nu er, dels for at veere Nabo til Prtesten, dels
fordi den usle Mose og den nedenfor samme v::erende Jord
var taxeret lil 14 Rd. pro Td. Land, hvorved jeg da fik neesten
21 Tdr. Land i Stedet for 16 Tdr. bedsle Klasse. Men desto
veerre gik et Par Tdr. Land fleiten ved urigtig Opmaaling,
hvilke ere- komne mine aboer, Hesselagergaards Husmtend,
tilgode, saa at der nu ikke er 19 Tdr. Land med Skov og alt. Jeg skjennede dog ikke rigtig paa denne herlige Akkvisition,
men var i Frerd med at forpagte den bort for at bevare min
Frihed til Jagt og Fiskeri. Men min Ven, Preesten Bech i
Tvede gay mig Sands for Avlingen; thi da jeg vilde undskylde mig med, at jeg ikke forstod noget deraf, gay han mig
Heeghs Anvisning. som just var kommen ud i de samme
Dage, med disse Ord: "Der har Du en Bog, lees Du i den,
saa skal Du snart blive klogere end alle Dine Sognemrend,
og naar Du Iolger den, skal Du om nogle Aar, naar Jorden
kommer i Stand, avle 100 Tdr. Korn aarlig." Efter denne
Bog har jeg siden praktiseret. og hvorledes jeg har forbedret
Jorden, vi e Afgrelderne. - I dette Aar, 1796, dade min gamle
retsindige og gudfrygtige Prsest, Hr. Herman Landt, sorn var
fadt her i Pr::estegaal'den, og havde vreret Prsest her efter
Faderen, Poul Landt, i 40 Aar. Han havde vreret gift med
OD DaUer fra Hesselagergaard
og med hende faaet Penge,
dem han godt forstod at form ere. Et Trtek kan bevise det:
jeg havde, som fortalt, laant 3 Gange 50 Rd. hver Gang. For
at spare 4 Sk. paa det stemplede Papir, skulde bligationen
kun lyde paa 49 Rd. Han talte mig nu megel forsigtig 50 Rd.
til; men derpaa sagde han: "M n nu tager jeg forsikkerlig
den ene!" Efter den ferste Kones D0d giflede han sig med
sin Husholderske, en Jomfru Werchmesler, en saare duelig,
flittig og agtv::erdig Husmoder. For Resten var den gamle
Mand snild, venlig, snaksom, meget spergesyg og vilde gjerne
le og spege. Kun Nytaarsdag, Konfirmationss0ndage etc. havde
han den heitidelige Mine, med hvilken han har siddet for
Maleren, og som ses paa hans Skilderi, besternt til at ophsenges
i Hes elager Kirke. Ved hans D0d tiltraadte min ::edle Winding
Museum. V.
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Embedet, og skulde have veeret gift med Enken; men da han
allerede var begyndt at blive svagelig, gik det i Langdrag, og
saaledes levede de sam men indtil 1800, da Deden adskilte
dem. - Nu kom atter et meerkeligt Aar 1800, da min underlige lunefulde Skjrebne syntes at ville oprette de Feilgreb, jeg
af Overilelse, Ungdomsletsindighed og misforstaaet Forsynsbestyrelse havde begaaet.
Da min stakkels Winding blev
svagere og mindre skikket til at forrette sit Embede med hver
Dag, sagde Kirkepalronen, Hr. Friis, som da val' bleven Eier
af Herregaarden:
"Det var dog slemt, at De ikke tog Atteslats, De havde da kunnet blive Prtest i Hesselager."
"Er
det Deres Alvor ?" spurgte jeg .• Ja," sagde ban, "De ved
nok, jeg Ingen hell ere vilde have til Prtest."
"Giver De mig
derpaa Deres Haand og Lefte, da skal del snarl vsere bestilt
med Attestatsen."
Del gjorde han. Men Penge til Reisen og
Opholdet i Kjebenhavn.
Thi jeg kunde nu ikke som i 1792
expedere den paa 1/4 Aar, da det den Gang var det sam me
hvilken Karakter, jeg fik, eftersom den ringeste gay samrne
Adgang som den bedste; men nu maatte del' Laud til, om
jeg vilde have det gode Hesselager Kald. Landmaaler Werchmester tilbad sig da at ville laane mig 100 Rd., som jeg
skulde betale, naar jeg blev Preest. Min Yen Bech i Tvede
vilde skaffe mig min Middagsmad frit hos sin Svigerfader
Raffinader Madsen, og en Student Sabro, (siden Prtest paa
AIs, med hvem jeg fra 179;:1:havde staaet i uafbrudt Korrespondance, der vedvarede til nogle Timer far hans D0d 1831),
som jeg havde spurgt til Raads, skrev: "Kom, kjeereste Holck!
og tilbring et Aar i Venskabs Arme; Du logerer frit hos
Steenbucb,
(nu Prrest i Odense), og mig, og lad dog ikke
denne uventede Leilighed til Lykkens Tempel gaa fra Dig,
men grib den og hold den fast. Du ved, de Gamle afmalede
den [ronie capillata, postica calva."
Saa mange Venskabsyttringer, saa stor en Fristelse kunde jeg ikke modstaa. Jeg
forlod da som Cincinatus Plougen, thi Agerdyrker var jeg
bleven med Liv og Sjtel, pakkede Begerne sammen og drog
efter Vaarssedens Ltegning, sidst i Mai, til Musernes Tempel
tredie Gang i mit 34te Aar : men langt raskere, kraft- og
livfuldere end ferste Gang i mit 20de Aar, med mange flcre
Kundskaber, end de befalede, men som en forkuet Skoledreng,
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der ikke turde paatale sin Ret, og uden al Menneskekundskab.
Men forinden jeg kunde reise herfra, maatte jeg ferst beskikke
saavel Prrestens som mit Hus. Jeg havde nemlig i nogle Aar
leest Latin med Landts S0n for 20 Rd. aarlig. Der maatte
altsaa en Student til at lese mig af. og som tillige vilde
hjeelpe min Winding med forefaldende Skriverier, som dog
paa den Tid yare ubetydelige, og have et vaagent 0ie med
Em bedets Besergelse, da Provst Con r a d t i Langaa, som
havde en Successor i Baghaanden, Intet enskede hell ere, end
at Winding kunde forlehe sig og give Anledning til Klage.
Lykkeligvis var min gamle Discipel R abe kommen hjem
efter overstanden Attestats, og var ledig. Han modtog altsaa
med Gla-de denne Kondition. - Mit Hus og mit eget Embedes
Besergelse i Kirken og Skolen overlod jeg til min trofaste og
retskafne Han s N i e Is en, der sandelig var lidet skikket til
at forestaa begge, men af Provst Conradt kjendt gyldig, saasom han ikke vidste, at jeg havde skaft'et Winding en Stette,
hvorved jeg havde spillet ham et rent Prsevenire, det han
siden havde ondt ved at tilgive mig. At jeg i en liden Episod gjer Dig, min Leeser, bekjendt med denne min Substitut,
vil du tilgive mig. En Husmandssen fra 0xendrup ved Navn
Hans Nielsen, tjente i Boholt, og gik i Alterskole aero Saa
kaldtes den sidste Vinters Skolegang eller Forberedelse til
Konfirmation.
Faa havde set Skolen fer, og i den Vinter
skulde Alt leeres o : Katekismus og lidt af Pontoppidans Forklaring. Han var, som de fleste andre, temmelig forsemt:
men ved udmeerket Flittighed og god Opfersel fik jeg ham
meget kjeer. Dette var i Aaret 1793, og han var dengang
18 Aar gam mel. Faa af Drengene gik til Konfirmation fer,
for ei at skrives til Extraskat, 1 Rd. af hver Person aarlig.
Man havde nemlig vedtaget ei at indfere dem i Mandtallene,
1'0r de vare konfirmerede, uagtet Forordningen udtrykkelig
bestemte- det, naar de havde fyldt det 16de Aar, og derfor
udsattes Konfirmationen saa leenge. Desaarsag var jeg kun
3 a 4 Aar seldre end de store Drenge, jeg leesle for det ferste
Aar, jeg kom her. - I Aaret 1799 kom han igjen for at lade
sig tegne til Altergang. Men hvilken Forskjel j den sunde,
steerke og ranke Karl kom krybende kroget og pukkelrygget
ved en Kjeep. Han fortalte mig da, at han var bleven saa21*
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ledes i det sidste Aar af Vserk og Brud. Han kunde ikke
taale at arbeide, og Ingen vilde have ham; han havde desaarsag givet sig i Ltere hos en gammel Skreedder her i Byen.
Inderlig rert over hans hjeelpelese Tilstand tilbed jeg ham
mit Hus; jeg vilde da lsere ham at skrive og ltese lidt mere,
og han kunde da hjeelpe mig lidt i Skolen med de Smaa, c1a
jeg egentlig Intet havde at bruge ham til. Ved at gaa og
rare sig veg Sygdommen nogenlunde, og han blev raskere og
raskere. Da jeg nu skulde reise til Kjebenhavn, blev han,
som sagt, kjendt gvldig til at fungere for mig i Kirken og
Skolen. Da jeg kom tilbage fra Kjebenhavn og fik Beste og
Vogn, var han saa rask, at han kunde pleie og saa, sk r~
Hakkelse og passe Hesten og hjtelpe mig i Skolen, saa jeg
havde seerdeles megen Nytte af ham. 1804 blev han atter
svagere og kunde ikke taale at arbeide; han fik da en privat
Skole i Lamdrup. Ved Skolevresenets Organisation 1808 i
Svindinge Sogn, fandt Amtsprovst Wed e I sig saa fomeiet
med hans Skole, som da gik ind, at han tillod ham at komme
til Seminariet et halvt Aar, dimitterede ham og anbefalede
ham til Amtsprovsten over Assens Amt, som antog ham til
Degn og Skoleleerer i Turup ved Assens, hvor han levede
lykkelig til 1830, da han dade, efterladende sig en Datter,
som fik Kaldet efter ham. Han skjennede stedse paa, at jeg
var hans Lykkes Skaber, ligesom jeg ingensinde glemte, hvad
jeg skyldte ham i mit Agerbrug. - Som sagt, sidst i Mai
1800 kom jeg til Kjebenhavn og blev med Gleede og Velvillie
modtagen af begge mine Kontubernaler.
Lokalet var bekvemt
og passende. De havde leiet den hele underste Etage af en
liden Gaard i Knagbrostrsedet Nr. 116. Foran en stor rummelig Stue, som Entrevrerelse, hvor der ofte samledes mange
ypperlige Mennesker, Venner af Sabro, neest ved et smukt
Leesekammer, bagved et rummeligt Sovekammer, hvor jeg laa
paa en Feltseng, som en aandelig Slridsmand, der vilde bekeempe Uhyret: Attestatsen med Laud paa et Aar, og atter
ved Siden deraf et lidet Kammer, hvor jeg, del' ikke havde
Tid til at tage Del i Kornmersen, mest opholdt mig og lteste.
Jeg fik strax en meget duelig Manudukter ved Navn Bruun,
der siden blev Biskop i Nordlandene. - Nu begyndte theologisk Examen i Juli Maaned, og nu harte jeg, til min uud-
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sigelige Gleede, at jeg godt kunde besvare meget af det Examinanderne lode ubesvaret, og val' anderledes hjemme saavel
i Testamentet, som i at tale Latin, og nu hal' aldrig nogen
Fugl i Luften veeret glad ere end jeg; lhi jeg fik nu fast Haab
am, at jeg godt kunde naa Maalet til den bestemte Tid. Men
midt i denne Glsedesrus, vist den lykkeligste Periode i mit
Liv, kom en Student, del' havde faaet Brev fra Degnen i
Gudme og fortalte mig, - at min sed le Winding
val' ded l
Mit Haab val' ude og Alt forgjeeves! Min ferste Tanke var at
gaa til Langebro, og gjere Ende paa Skjeebnens Drillerier;
den neeste: at anse det Hele for en Dram, hvoraf jeg nu opvaagnecle. Nu vaagnede for Alvor Hjemveen, som hidtil havde
staaet saa temmelig i Baggrunden. Jeg havde jo levet et
lykkeligt og sorgfrit Liv i Hesselager, og det kunde jeg jo
endnu bedre end fer, da Embedet ved Udskiftningen var blevet
dobbelt saa godt som f0r! Jeg val' jo saa velset og afholdt
af All paa d n hele Egn! Fik jeg endog Attestats og Preestekald, hvorhen da med den syge Kane, der ikke kunde flyttes,
og hvorfra Penge til Etablering? AIle raadede mig, at jeg
dog enclelig skulde blive og gjere mig frerdig, jeg kunde jo
derfor lige fuldt blive i Hesselager, i Fald jeg vilde; og dette
val' jo og rigtigt og fornuftigt.
Men jeg gik sam i en Drem,
kunde hverken here eller tsenke, og min Stilling var som efter
anden Examen og endcla vrerre : men det, som iseer slog
Hoved paa Sernmet, som man sigel", og gjorde mig d0V for
alle mine Venners Raad og Overtalelser, val' dette: Hr. Winding havde i sine Velmagts Dage anlagt en betydelig Hvidtjerns-Plantage i Prrestegaardshaven og deraf ali plantet et
Par af Prtestegaardens Hegn. I de sen ere Aar gjorde han
Intet ved dem, og del' var mange hundrede. Jeg havde det
lange Hegn imellem Prtestens og min Mark lige necl til Nyemark, og dette Hegn, udsat for den strsenge Vestenvind,
kostede mig aarlig omtrent 20 Rd. til Skov og Staver. Det
faldt mig nu ind, at dersom jeg her kunde faa et levende
Gjeerde, vilde det gavne min Eftermand for Renten af 500 Rd.
Ufortevet skrev jeg til Enken, Madam Landt, og bad, om jeg
maatte faa clisse Planter, og cla jeg havcle faaet denne Tilladelse, kunde Intet hol de mig tilbage i Kjebenhavn.
Jeg
maatte jo have dem borttagne og plantede, inden den nye
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Prsest kom, som nok ellers vilde protestere derimod. Dette
vigtige Arbeide mente jeg ikke at kunne overlade til Andre,
, men maatte endelig selv vsere med; thi bleve de ikke plantede til Gavns, gik de ud, og dette Tab uopretteligt i flere
Aar. Jeg kunde jo ltese hjemme, og saa komme igjen, da
det nu ingen Hast havde med Attestatsen, da Belenningen
ar borte. Sabro sagde: .Holck! Du synes ikke at vide,
hvad en Degn kan tabe ved at skifte Preest. Min Manuduktor, Bruun, sagde: •ViI De blive og gaa op til Oktober, da
viI jeg sikkre Dem Haud og maaske Laud; men vil De blive
til April og blive 'led at leese, som De hal' begyndt, og De
da ikke faar Laud, saa forlanger jeg ikke alene Intet for min
Umage, men jeg vil endog betale Deres hele Kjobenhavnsreise," og da jeg takkede ham for hans gode, maaske for
heie Tanker om min Duelighed, sagde han, maaske for at
opmuntre mig, at han ogsaa havde Isert Noget af mig, som
sn og anden Vending i del latinske Sprog, det jeg talte ternmelig flydende og rigtigt. Men i den ubeielige Skjeebnes Bog
stod skrevet, at jeg skulde veere dev for aile fornuftige Forestillinger og felge min engang fattede Beslutning.
Kirkepatronen, Friis, havde leenge ensket ig en Karakter,
en
den kostede Penge, og han holdt vist mere af de siclsle end
af den ferste. Han havde altsaa ingen Karakter, da Winding
dade, det han, ligesom jeg, ei havde ventet saa snarl. Konsistoriet opslog altsaa Hesselager Kald, som vakant, og davterende Preesident Mol tk e vid: te aldrig, hvem han vilde
benedide med del store Hes lager Kald. Sollicitanterne yare
mange; men Friis kjenclte en gammel Major, og clenne havde
en Broder i Generalitetet.
Igjennem dette fik Friis Karakter
som Oberkrigskomrnissser
med Anciennetet fra 1ste Januar,
og to Dage ferend de sex Uger yare expirerede, indgav ban
Kaldsbrev paa sin Svoger Berin g, Prrest i Jylland I). Mcltk
blev om rasende, og lod ham vide, at da han ingen Karakter
havde, da Kaldet blev vakant, kunde han ikke kalde denne
Gang, men nteste Gang skulde det veere ham uforment. Friis
svarede ganske kort, han kunde umulig tro, at hans Majesteet
igjennem et Kollegium vilde fratage ham en Rettighed, han
havde tilkjebt sig igjennem et andet, alene for at kunne
1) Vitus Bering, Kapellan i Yarde, f. 1756, dod pludselig 1816. Pnest i

Hesselager 3. Oktbr. 1800. Gift med Susanne Bagg seu.
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kalde sin Svoger, og tilbed altsaa, at Sagen maatte afgjeres
ved Lands Lov og Ret, og nu kaldte han Bering; men
fjorten Dage derefter mistede alle Kirkepatroner deres Kaldsret, jus vocandi i hele Danmark. I den Anledning gjorde
Digteren Baggesen et Dislichon 1), som jeg hal' glemt, men
hvoraf Meningen var: at lade En bade for Alle var jodisk,
latterligt og dumt; men at lade Alle bade for En val' kristeligt, uhert og dumt. Der val' altsaa ingen Tid til at indgive
An agning for mig, om at Kaldet maatte staa vakant et halvt
Aar, og om del' end havde vreret Tid dertil, vilde det under
de Omsteendigheder ikke veere blevet bevilget. Jeg kom nu
illl d Alles Forventning hjem og lagde strax Haand paa Veerket
med Hvidtjernenes Optagelse og Plantning. - 1836. Saavidt val' jeg kommet i Foraaret 1832. Siden
den Tid hal' meget forandret sig, og jeg betragter nu mit
Ophold i Hesselager ikke just med slet saa glade Felelser,
som da jeg begyndte disse Erindringer.
Alderen forenet med
Sygdom har i disse fire Aar gjort mig eeldre og svagere end
mange Aar tilforn. Jeg er ei mere det, man kaldte mig: den
]ivsfro Holck; jeg hal' tabt min Lyst til Arbeide og Virksornhed, og tvivler derfor paa, at jeg faar dette begyndte Arbeide
feerdigt, og dog er det iseer den sid te Del af mit Liv og
Levnet, del' kan have noget Vserd og Interesse for mine tilkommende, skjensomme Eftermeend. Allerede 1830 begyndte
min Sygdom af og til med Rosen i del ene Ben, hver Gang
jeg gik noget langt, og naragtigt nok, hver Gang jeg skulde
til Gjsest hos nogen af Naboerne, da jeg i dels Sted maatte
holde Sengen, og jeg kaldte den derfor min Geburtsdagssyge.
Dette varede et Par Aar. 1833 fik Pnesten Mu n ck og jeg
paa en Dag i Kirken en da grasserende Koldfeber, som Doktoren vel satte, efterat jeg havde havt den nogle Gange,
hvilket maaske ikke var rigtigt; thi jeg gik og hivede og vegeterede hele Sommeren og havde selv om Vinteren ingcn Lyst
til Noget. Aaret efter 1834 fik jeg, efter en Reise til Svendborg, Gigten i Ryggen og rnaatte i flere Uger holde Sengen.

1)

Dct paagjseldenda Epigram

af Baggesen:

»Oldtids og
utids Skikke«
af 27de eptbr, 1799
og har Intet med Kalclsrettens Af-
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frernkom i Anleclning af Trykkefriheclsforordningcn
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og P. A. Heiber
skaffelse at gjore.
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Jeg kom vel igjen paa Benene j men min Tilstand var som
forrige Aar. Nu syntes Rosen at tage en anden Vei. Jeg
fik nemlig den saakaldte gyldne Aare en eneste Gang, hvorover jeg meget gleedede mig, da jeg havde hert, at det val'
meget sundt j men denne Gleede varede kun kort j thi den
forandrede sig til den saakaldte mictus cruentus, som foraarsager mig stor Smerte, naar jeg gaar, og iseer naar jeg
kjerer, og jeg maa derfor finde mig i at vsere hjemme, ihvor
megen Lyst og Leilighed jeg end har til at komme ud, nu
da jeg ikke befatter mig med Skolen. Men end veerre gik
det mig, da min gamle trofaste Stette, min Husholderske
Jomfru Bjerregaard i samme Aar blev anfalden af Gigten i
det ene Knee, del' gjorde hende, under gyselige Smerter og
Krarnpetrsekninger , til Krebling og sengeliggende, og jeg
maaUe nu overlade mit Bus til Fremmede, og som Felge
deraf bekymre mig om all i Huset, det jeg ikke havde veeret
vant til. Jeg maatte nu optegne, hvormange Dyner, hvormange Par Lagener, hvormeget Deekketei og andet Linned,
jeg havde, hvorom jeg hid til havde veeret ligesaa uvidende
som , enhver anden udenfor mit Bus. Jeg maatte se efter
Keer og Faar, A!:nder og Hens, om de bleve passede, om
Kornet paa Loftet blev kastet etc. etc. etc., Altsammen no get
jeg hidtil havde vreret fri for. Dette har tvunget mig til at
forandre mit hid til fulgte Livsprincip: ikke at teenke, gruble
og spekulere for meget j men ved uafbrudt Beskjeeftigelse,
Driftighed og Virksomhed at jage alle ubehagelige Tanker,
Sorger og Bekymringer, selv Grovheder og Fornrerrnelser, paa
Doren, og naar saadant ei lod sig gjere, nemlig Aflen og
Morgen paa Sengen, og om Natten, naar jeg vaagnede, at
beskjeeftige mig med andres Tanker o: at lsese, helst Romaner,
Reisebeskrivelser og anden saadan let Fade, der ikke fordrede
Hovedbrud eller Eftertanke, og saaledes hal' jeg tilbragt nu
snart 50 Aar i Hesselager Sogn, der ikke just hal' det bedste
Rygte, uden at have havt Udstaaende eller Trsette med noget
Menneske, undtagen lidt Spektakler af og til, fordi jeg vilde,
at deres Bern skulde lrere noget, h vilket ei val' aIle tilpas. Tiden
er derved faret let og hastig forbi, og naar jeg undtager de
to Reiser til Kjebenhavn, og de flere Forandringer med mine
Preester, er det hele lange Liv her som en Dram, hvoraf ;man
opvaagner.
Men nu er Alt anderledes. Foruden hine huslige
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Sorger og Bekymringer er al Selskabelighed, Liv, Gleede og
Munterhed, del' i saa mange Aar havde det sande Seede her,
forsvundet: thi, - - dog del er tidsnok, naar jeg kommer
til Aaret 1829, i Fald jeg naar saa langt, hvorom jeg tvivler.
Hertil kommer, at mine Sanser svsekkes og slaa mig feil.
Allerede i mit fyrretyvende Aar tabte jeg mit Geher, men
beholdt lykkeligvis i fast Erindring de Sal me- og Visemelodier,
jeg havde leert ; men at leere en ny kostede mig saare megen
Meie, en slem Omstsendighed i Fald jeg var kommen til Teatret. Dette maa nok have vreret Forbud for Tungherighed,
del' b gyndte at indfinde sig, da jeg var noget over 50, dog
uden Hinder og neesten urnserkeligt, indtil det 63 Aar, da jeg
paa en Reise til Hamborg med min Ven Prtesten S t Ben b u c h
paadrog mig en slem Forkelelse, saa at jeg, da jeg kom til
Slesvig, ikke rigtig kunde here, hvad Aktererne sagde paa
Theatret.
Dette hal' nu siden bestandig lidt efter lidt
tiltaget, saa at jeg nu vanskelig kan here, hvad Folk sige,
uden de tale temmelig heit og tydeligt, og frygter altsaa for
at blive d0V. - - Uagtet nu Aile erkltere, at de ingen Forandring kan se paa mig, da jeg endnu har min sunde friske
Kuler, mit brune Haar, og gaar let og rank paa Jorden, saa
begriber Du dog let, min kjsere Leeser, at jeg med disse
Svagbecler og Sorger ikke kan vsere saa livsfro, som da jeg
begyndte dette mit curiculum ciio: og ingen synderlig Lyst
hal' til at fortssette det; men maa beflitte mig paa lidt mere
Korthed. Og altsaa tilbage til den afbruclte Forteelling. - Som
sagt, ved min Hjemkomst fik jeg meget travlt; hertil kom,
at den nye Prsest ikke kom bel' fer henimod Jul, og jeg
maatte da i Vakancen preedike for Herredets Prsester og beserge Kaldets lebende Forretninger.
Ved Berings, hans unge
Kones og fem B0l"nS Ankomst hertil, blev del' nyt Liv i den
allerede forhen meget gjsestfri og muntre Prrestegaard, og
Holck maatte altid veere med. Den gamle alvorlige Bering,
der kom fra Jyllands stille Heder ved Vesterhavet, mente at
yore Selskaber yare vel fri, og at man maatte tage Hensyn
til, at del' val' en Preest i Lauget; men det val' umuligt at
deempe yore lystige Kvad og muntre Drikkeviser, naar Madam
Landt gay en Bolle Punsch, som gik ikke sjeelden paa i
Naadsensaaret.
Imidlertid Ieeste jeg dog den Vinter og pleiede
dygtig i Moral og Dogmatik, da jeg langtfra havde opgivet
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Attestatsen.
Men nu kom Danmarks
Htedersdag
den 2den
April,
da Slaget
leveredes
paa Kjebenhavns
Rhed.
Den
krigeriske Aand, der besjeelede aIle Danmarks Indbyggere
ved
deUe Overfald, angreb naturligvis
ogsaa min unge fyrige Sjsel,
Jeg veennede mig til aL skyde med Pistoler, min Hoppe til at

staa for Skud, og red a la Husar, havde og aIlerede min
Ansegning skrevet, om at vorde ansat som Officer ved det
oprettede Landeveern, da Efterretningen indleb om Fred n.
I denne Sommer var jeg Bonde med Liv og Sjeel. - I
samme Vinter skulde der vreret leest ; men om Dagen maatle
jeg passe Skolen, og om Aftenen endnu flittigere varetage mit
Lektorembede paa Herregaarden, da baade Friis og hans Kone
begge yare syge og trrengte sserdeles meget til Opmuntring.
1802 solgte Friis Herregaarden for 75,000 Rd. til Kancelliraad
Dons fra Lol1and, del' strax begyndte paa at udskifte og
udflytte Benderne i den Hensigt at parceIlere Godset ud og
seelge Beboerne til dem selv, Jigesom han havde gjort i Lolland, og Skik og Brug val' paa den Tid iblandt de saakaldte
H rregaardsslagtere, hvilket Forseet han dog siden forandrede,
da Kornpriserne stege saa enormt i den franske Krig, og
Godset aiLsaa blev mere indbringende. Friis kjebte den yndige
Dyrhaugegaard ved Nyborg. Men da hans Kone dade, og
hans Sygdom vedblev, solgte han denne og drog til Nyborg,
hvor han dede om trent 1809, moot af Dage. - 1803: Nytaarsdag var jeg nrer bleven stukket ihjel. Ornrerte Prokurator L.
havde besvangret en Jomfru i Preestegaarden, og som aIle
slette Mennesker i Almindelighed mente han ei at vrere Fader.
Hans Mistanke faldt forst paa Rabe, som skulde have vseret
skudt; men han kom uformodet hovedkulds fra Hesselager,
og hans Mistanke faldt nu paa mig. Han kjebte nu 2 Dage
forud i et Selskab af Flere en Kaardestok med de Ord :
"Inden 2 Dage skal denne sidde i min Fjendes Liv." Men
Ingen vidste, hvem denne Fjende val' eller troede det hans
Alvor. Nytaarsaften havde han veeret i min, da nylig anlagte
Skovhave og med en gammel Sabel molesteret de faa Kirsebsertrrer og El1e, jeg del' havde begyndt at plante. Nytaarsdag om Eflermiddagen Iod jeg mig af min Svigerinde overtale til at gaa op i Prsestegaarden, hvor jeg i det sidste halve
Aar kom meget sjeelden : thi den gamle eerlige Berings og
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mine Anskuelser af Bibelen yare meget forskjellige og gay
idelig Anledning til Disput, og Prtestegaarden val' paa den
Tid Kabalens, Sorgens og Ulykkens Bolig, og jeg har stedse
segt Glreden og skyet alle Kabaler. Idet jeg traadte ind i
Forstuen, kom han farende ud af Dagligstuen med de Ord:
.Kommer du del' din Satan! jeg skal S ... t ... m ... !", rev
Klingen ud af Stokken og saa ud som et galt Menneske. Da
del' aldrig nogensinde havde veeret et ondt Ord eller nogen
Misforstaaelse imellem os, troede jeg, det val' hans Speg,
vendte Siden til og for ind paa ham med de Ord: .Hvad er
del' paa Feerde ?" Idet jeg sprang ind paa ham, stak han
mig i den venstre Overarm, del jeg dog ikke mserkede, og
han forsegte endnu et Par Stad paa Brystet, som dog ikke
gik gjennem, da jeg var altfor neer inde PM ham, og nu
sprang han igjen ind i Dagligstuen og slog Deren i. Preesten
kom nu fra Storstuen og bad mig for Guds Skyld gaa, da L.
val' bleven gal. .Jeg maa dog vide," sagde jeg, .om det er
Speg eller Alvor," og idet jcg sagde dette, kom Blcdet lebende
ud over Fingrene ; og jeg saa da, hvad det val'. Jeg tog nu
et Par af Preestens Folk hjem med og kleedte mig af i deres
Overveerelse og fandt hele Skjorterermet fuldt af 10, saa
det formodentlig maa have ramt en Aare. Dagen efter od
jeg Kirurg Mure hente fra Svendborg, som sonderede Hullet
og fandt, at det val' gaaet 4 Tornmer op imod Skulderen,
men havde intet beskadiget. Dog det vilde blive for langt
at forteelle denne Historie. Her kun saameget: At jcg vidner
for dig, min Leeser! ved den alvidende og retfserdige Gud,
at jeg var ligesaa uskyldig i det, han havde mig mistrenkt
for, og ligesaa uvidende om, at han havde noget imod mig,
da del' aldrig nogensinde havde vseret et ondt Ord eller nogen
Slags Misforstaaelse imellem os, som du, del' aldrig hal' set
ham, og denne Uvidenhed val' min FreIse; thi han troede,
havde han selv sagt, at naar jeg saa den blanke Klinge, vilde
Samvittigheden vist slaa mig, og jeg sage at flygte, og han
vilde da stukket mig ihjel i Deren hag fra. I 15 Dage biede
jeg, inden jeg indberettede Sagen til Amtet, og i den Tid
segte jeg ved aIle hans og mine Venner at beveege ham til
at slutte Forlig, da det under Forheret ved flere Vidner blev
bevist, at det var intenderet Drab, og endskjont han to Gange
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efter det sluttede Forlig bedrog mig og tvang mig til paa ny
at klage til min Sikkerhed og gjere Sagen anhrengig ved Retten, dog tredie Gang gjorde Forhan for ham i Kancelli t g
fik Sagen nedlagt,
dog paa Vilkaar:
at han for bestandig
skulde forlade Provinsen
og stille to vederheftige
Meend som
Borgen derfor.
Efter et Par Aars Ophold i Kjebenhavn
blev
han ansat som Prokurator
i Vestindien,
hvor han skal vsere
dad.
Kancelliets
Eragtning
val' ellers synderlig
nok : nat
Sagen uagtet deL Oplyste paa min Forb0n,
maatLe
heeves, da den val' privat
i sin Oprindelse,
og ene
grundet
paa min Klage."
Men hvilken Fornsermelse
imod
enkelt Mand er ikke det? Uagtet jeg nu i denne Sag havde
vist mig saa sedelmodig og forsonlig, at jeg t01' rose mig deI'Ul
for Gud, saa havde Folk dog ondt ved at tro, at jeg uden
Grund kunde veere saa eftergivende,
og at L. paa en blot
Mistanke,
ene grundet
i hans Indbildning, kunde vise sua

megen Ondskab og Halsstarrighed, og derfor hal' jeg aflagt
ovenanferte Vidnesbyrd for dig, min Leeser, at det ei skal
gaa dig ligedan. - J dette Aar gjorde jeg den betydelige og
herlige Akkvisition, den skjenne Toft ved min Have, del' ikk
har bidraget lidet til min Velstand. I denne Sommer byggede
jeg ogsaa de sex Fag i den vestre Lsengde, nemlig Vognporten og det store Ruglad i Stedet for fire Fag gammelt,
som en orkanagtig Storm den 3die ovember 1802 havde
kastet overende. - At del' ved alt dette Arbeide kun teenktes
lidt paa Attestatsen, behever jeg vel ei aL anmrerke. - Jeg kommer nu til et for mig saare mrerkeligt Aar 1805,
der havde den vigtigste Indflydelse paa mit felgende Liv og
bragte mig til at anvende den fyrigste og kraftigste Del af
samme fra mit 39te til mit 60de Aar paa
oget, hvoraf jeg
hal' hestet saare saare megen Ros og Beremmelse af alle
mine Foresatte, liden Tak og Erkjendtlighed af mine Sognemeend, liden Forneielse for mig selv, men saare saare mange
Bryderier, Grovheder og Chikaner, og hvormed jeg dog nseppe
hal' stiftet den Nytte, som jeg i mere end 20 Aar troede,
nemlig S k 0 len. Jeg hal' tilforn fortalt, i 11VadTilstand, jeg
fandt den, da jeg kom her, og neesten i den samrue forblev
den indtil dette Aar. Nogle Faa lserte at skrive, men Ingen
vilde lsere at regne. Med Konfirmanderne arbeidede jeg trolig
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om Vinteren, om Sommeren leeste Hans Nielsen med de faa
Smaa, der segte Skolen, indtil 1804, da han fik Pogeskolen i
Lamdrup.
For at forstaa, hvad der gay Skolen og mig det
steerke elektriske Slad, nodes jeg til at veere noget vidtleftig,
som Du, min Leeser, maa tilgive. Siden skal det gaa desto
raskere. Biskop B 10 c h, som havde vreret her hvert tredie
Aar, altsaa fem Ganze i min Tid, skrev jo hver Gang i Kirkebogen: nMed Menigheden og dens Ungdom meget vel" - eller
.overmaade vel forneiet." Hvad kunde jeg vel forlange mere?
Men den gode Mand saa aldrig Skolen eller Skoleungdommen.
Hans Animositet imod de arrne Degne og Skoleleerere var
mig stedse heist modbydelig. Han erklrerede, at han ikke
vilde spise med en Degn, var denne endog nok saa agtveerdig
og Broder til Preesten eller Preestekonen, og i Embedssager
hed det stedse: n i Morgen Kl. 8 ringer I ferste Gang, og saa
kommer I herop!" etc. Og end veerre: han overfusede meget
ofte de Stakler i Menighedens Overveerelse med et: •Kalder I
det at sparge til? Kan I ikke anderledes katekisere? Det duel'
ikke!" og deslige. Med mig val' han stedse, som skrevet
staar, meget vel forneiet. Han val' kommen hcrtil fra Ribe
Stilt, hvor der den Gang jo gaves de usleste Degne- og Skolekald, og felgelig Degne derefter og derfra denne Tone. Nu
kom Biskop Hansen 1), en Mand med store Fuldkommenheder,
og ikke mindre Feil. Naar det onde Lune kom over ham,
val' han ikke mindre grov og bred da mere ned paa en Dag,
end han kunde bygge op i flere. Han begyndte sin Visitats
i dette Herred, og NB i Ringe, hvor der var en simpel, bly
og undselig Preest, og da han her fandt store Uordener, og
ingen Svar kunde faa af Ungdommen, kom det onde Lune
over ham, og han udbred da saaledes i Kirken: •DeLte Sogn
kaldes Ringe og fortjener med Rette dette Navn; thi alt er
ringe, Preesten er ringe, Skolcn er ringe, og Ungdommen er
ringe." Rygtet Iortalte snart dette over hele Landet, felgelig
og i Hesselager, og nu fik jeg samme Tanker om ham, som
om hans Formand. Da han nu kom til Svindinge, red jeg
strax derhen, for at here, hvordan det vilde gaa. Da jeg fer
1) Den beromte Bi .kop Pcder Hansen (f. 1746, d. 1810) fulgte den 30. Decbr.

1803 Biskop Tonne Bloch, del' dodo s. A. paa Odonse Bispestol.
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Tjenesten kom op paa Kirkegaarden, stod der en Del Bekjendte fra Glorup og Omegnen. Jeg spurgte strax, om de
havde hart, hvordan det var gaaet i Ringe, 00' da d bemegtede det, fortalte jeg det omstsendelig og faiede til: at
jeg ikke kunde begribe, hvordan en Prsest, del' nogenlunde
var sit Embede voxen, vilde taale saadant af en Bisp. Ved. t
Vink gjorde en mig opmserksorn paa en Fremmed, del' stod
iblandt dem, og som jeg havde antaget for en Skriver fra
Glorup, men fik nu for sildig at vide, at det val' Bispens
Amanuensis Koefoed. Da jeg sen ere i Kirken harte Bispens
ypperlige Gaver til at katekisere, saa hans blide og venlige
Adfterd imod Skolelsereren og den meget maadelige Degn,
blev det mig ligesaa meget om at gjere at vinde hans Ynctest
og Agtelse, som jeg forhen havde havt Foragt for ham. Men
Noget maatte del' gjeres for at afvende det truende Uveir;
thi at mine frimodige Yttringer vilde blive ham lyslevende
forebragte, derom kunde jeg ikke tvivle, og at min gode Nabo
Provst Conradt ikke val' mig god, kunde jeg, som man ved,
vente. Biskoppen blev to Dage paa hvert Sted, den ene Dag
i Kirken, den anden i Skolen. Jeg havde altsaa tre Dage til
at arbeide udi. Han havde skrevet, hvad han vilde katekisere
over, 2det Kapitel i Leerebogen, tror jeg, og derom havde jeg
underreUet den konfirmerede Ungdom og opmuntret den til
at leese over paa det. Et Par Timer hver Dag indevede jeg
mine Skolebern i den af ham brugte Methode. Jeg skrev nu
en liden Afhandling: nOm Grunden til den forsemte Skolegang og ringe Oplysning", som Hs. Haiserveerdighed vilde finde
paa sin Visitats ikke alene her, men endog for det meste i
hele StifteL Med denne og mit Mandtal gik jeg op i Prsestegaarden, da jeg harte, at han val' kommen, og ud i Hav n
til ham, hvor han var ene. Koefoed, som var i Stuen, yttrede,
at det var noget drisligt, uden at lade sig mel de, og at jeg
kom nok hverken for tidlig eller for sildig; men han forregnede sig, og kjendte ikke Kontraminens Kraft. Bispen saa
noget stivt og alvorligt paa mig; men jeg muggede ikke, (en
Terminus i Jagtsproget om den, del' lukker 0inene, naar han
trsekker Bessen af.) - Da han havde set Mandtallet og yttret,
at her val' en talrig Ungdom, leverede jeg ham Afhandlingen,
som han lteste med Opmterksomhed, spurgte derpaa, om jeg
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var Student, demsest hvorfor jeg ikke havde sat mit Navn
under Athandlingen.
nSkal den udferes," svarede jeg, nmaa
den komme fra Deres Heitervserdighed og ikke fra en Degn.
nDen er skreven saaledes, at De kan vsere den bekjendt,"
sagde han og bad mig seette mit Navn paa den. Han vilde
sikcerlig felge mit Raad, og del lod sig vist udfere ; dog vilde
han maaske nok udvide den lidet. Dette gjorde han og efter
nogen Tids Forleb. Men i Stedet for ved sin mundtlige Svada,
den han besad, at overtale Preesterne, lod han en Cirkuleere
udgaa, og saaledes strandede dette virkelig nyttige Projekt,
som Neden havde udkltekket i en Hast til Selvforsvar. I
Kirken holdt han en meget streeng Tale, som tydelig viste, at
han ansaa denne Menighed, som jo rigtignok ikke har det
bedste Rygle, for et ugudeligt og vankundigt Folk .. Men da
nu Overheringen begyndte, og man ikke hlev ham et Svar
skyldig, forandrede han sine Tanker og sagde, at denne Gleede
val' ham saameget mere uventet, som baade Ltereren og Menigheden yare ham fremstillede i et andet Lys, - formodenlig
af Provst Conradt. Hos ham gik det ikke saaledes i Langaae
Kirke. Etter at Bispen der havde katekiseret i en hel Time,
gik han op i Koret, hvor Provsten sad, og sagde, dog uden
at vende sig til ham: nJeg vilde dog enskc, at jeg kunde faa
et eneste Svar i denne Menighed." Noget Bittrere kunde nreppe
siges. Her regnede derimod Ros og Lovtaler ned. Om anden
Dagen medte Skoleungdommen i Kirken. Han var bleven
vranten over en Disput, han havde havt med Bering om
Fattigveesenet, hvor han kom tilkort, da bans videtur var
tvsertimod Fattigreglementet.
Dette saa jeg og frygtede for
Virkningen, bad derfor, at jeg maattc vise Hans Heieerveerdighed min Methode, og harte nu Bernene efter hans egen,
som jeg havde hert i Svindinge. Dette smagte ham, og han
udlod sig for flere af Prteslerne her omkring, at han troede
om sig selv, at han havde Gaver til at katekisere, men forsikkrede, at jeg syntes at veere hans Mester i at lokke det ud
af de Smaa. Mig sagde ban, at jeg maatte gjere, hvad Indretning, jeg fandt for godt i Skolen, han vilde som en Mand
staa ved Enden og forsvare det. Dette gay mig et Mod, en
Lyst og en Skolemani, som varede i 20 Aar. Derpaa eftersaa han sam en sand Episkopos eller Tilsynsmand Hospi-
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talerne, Skolen og Degneboligen. Jeg viste ham min nu frerdige Tofte, og sagde ham, at jeg havde bestemt at legere den
med Huset til et Enkeseede, hvorpaa han sagde disse kloge
Ord : "Det er meget eedelt trenkt af Dem; men De er endnu
en ung Mand, loy De mig, at det maa veere af de undfangne
ikke af de fadte Ideer." Men denne Opseettelse kom mig dyrl
ttl at staa. Da han kom i Skolen, som den Gang val' kun
halv saa stor som nu, da der stod et Skillerum midt igjennem, som endnu kan ses paa Loftet, og han fandt Gulvet
brolagt med Kampesten, et Bord paa fire nedrammede Peele,
Beenke af smalle Sparrelreer, og usle, smaa, forbrrendte Vinduer, udbred han: "Gud bevare os! Nu har jeg set mangen
Hestestald; men aldrig en saa daarlig som denne Skole; og
her skal Ltereren fremme Oplysningen, og her skulle Bernene
made med Lyst og Forneielse ! Nei det skal ikke blive saaledes!" Og det blev ikke ved Ord; men han skrev strax til
Kancelliraad Dons j Lolland, gay ham Komplimenter og gode
Ord, og han satte nu Skolen i Stand. - - Saasnart Bispen
var borte, lyste jeg til: at efter hans Ordre sku Ide herefter
en ordentligere Skolegang finde Sted. De Forteldre, som vilde,
at deres Bern skulde ltere Noget, skulde lade sig antegne,
og Jade Bernene stadig sege Skolen. Der medte da nogle;
men da et Par strax forsegte at lade det blive ved den gamle
Uorden, viste jeg dem bort. De klagede nu for Preesten,
men han val' saa ferrn, at han sagde, han troede ikke, at de
kunde tvinge mig til at ltese med deres Bern, naar de ikke
segte Skolen ordentligt. Dette gay mig en Myndighcd og Anseelse, som siden er kommen mig meget tilpas ved Skolens
Organisation.
Min Kraft, Udholdenhed og Lyst viste jeg denne
Sommer, da jeg lreste saaledes: Fra Kl. 7 til 10 med everste
Afdeling, som derpaa skrev til Kl. ] 1, thi jeg befalede strax,
at hvert Barn skulde skaffe sig en Trretavle og et Stykke
Kridt; paa Stentavler eller Papir var for det ferste ikke at
tsenke: men vi neiedes med Sprekfjeele, Pottelaag etc., og derpaa malede de Tal og Bogstaver, og da det nu hedte sig, at
de lrerte at skrive, fik jeg en stor Meengde Bern i Skolen. Fra
Kl. 10 til 12 leeste jeg med 2den Afdeling, som skrev ligeledes
til Kl. 1 og fra Kl. 12 til 1 med Abc-Bernene, alt uden noget
Ophold eller Rekreation for mig, og nu val' Skolen forbi for

333
den Dag,

altsaa
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ordentlige firkantede Trsetavler af B0g e1ler andet haardt og
glat Tree, som brugtes her i mere end 20 Aar, da det gay en
saare let Haand, og jeg hal' havt Bern i Hundredetal, som
med et Stykke Krid t, ikke sterre end en lErt, og neesten ligesaa rundt, hal' kunnet skrive efter Diktat nresten ligesaa fint
og nydeligt, som med en Pen og langt smukkere, end [eg
kunde gjore del, da den ene bestandig kappedes med den
anden om at faa det net. Saasnart disse ferste Bern kunde
skrive Bogstaverne ordentlig, sagde jeg, at de nu maatte bede
deres Forteldre om Pupil', og de gave det gjerne, og saaledes
havde jeg Leese- og Skl'iveskolen i Gang allerede ferste Sommer. _ - Dog saa interessant som det kuncle veere for Dig,
min kjeere Etterf'elger, at leese min Skoles Historie og de mange
Bryderier og Chikaner, som jeg hal' havt for at opretholde den
af mig opfundne og indferte Methode, saa vil det dog blive
altfor vidtleltigt og langt, da jeg maa ile til Enden, eftersom
mine Kreefter daglig tage af baade paa Sjeel og Legeme,
hvilkct min Stil sammenlignet med Begyndelsen noksorn viser.
H0r all aa endnu kun delte: at jeg ved min overdrevne rver,
Kraflanstr::.engelse og fasle Villie har formaaet ikke alene at
skabe dette, - i ·ammenligning med andre Steder paa den
Tid, _ stolte Vrerk midt under Krigen, da del' ntesten ingen
Skolegang val' andre Steder; men endog at opretholde den
lige til nu, ganske renoncerende paa de Fordele, som lidt
mere Parti khed og Conniveren kunde givet mig, og trodsende
og foragtende de Ubehageligheder, del' fra ufornuftige Forreldres Side medte mig, uden derfor at haste anden L0n end
egen Overbevisning og aile mine Foresattes heieste Tilfredshed,
hvorom alle Antegnelser i Protokoller og Journaler vise.
Forfatteren fort mtter sin Beskrivclse af Skolens Til tand 1807 og onder
1)
den med at s snaledcs or den endnu efter 30 Aars Forlob .•
Hermed slutter Degnen Hans Holck sine Erindringer, da han val' 71 Aar
gamrn I og det er formentlig Daden, som hal' afbrudt demo
1) I 1821 modtog Degnen Hans Holck af Fyen' patriotiske Selskab et
olvureger med Indskrift: .Por Flid i at anfore l)nguommen til nyttig
Virk omhed«.
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